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 7 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف 

 رمضان ايلفق ؿقام ؾضل

 :طمديث٤من ومٞمف ضم٤مء ىمد

٥ُم   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ إول  ىمٞم٤مم ذم ُيَرهمِّ

 همٗمر واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً  رُمْم٤من ىم٤مم ُمـ: »ي٘مقل صمؿ, سمٕمزيٛم٦م ي٠مُمرهؿ أن همػم ُمـ, رُمْم٤من

 قمغم إُمر يم٤من صمؿ ,(1) ذًمؽ قمغم وإُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومتقذمش. ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف

 .(2)قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وَصْدرٍ , قمٜمف اهلل ريض سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم ؽذًم

 رضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضم٤مء: ىم٤مل اجلٝمٜمل ُمرة سمـ قمٛمرو سمـ قمٛمر طمدي٨م: وأظمر

 رؾمقل وأنؽ, اهلل إٓ إهل ٓ أن ؿمٝمدُت  إن أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ىمْم٤مقم٦م ُمـ

 اًمزيم٤مة؟ وآشمٞم٧ُم , ٤منرُمْم وىمٛم٧م, اًمِمٝمر وصٛم٧م, اخلٛمس اًمّمٚمقات وصٚمٞم٧ُم , اهلل

 .(3)شواًمِمٝمداء اًمّمدي٘ملم ُمـ يم٤من هذا قمغم ُم٤مت ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل

 [17 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 وحتديدها افؼدر فقؾة

 ُوومَ٘م٧ْم  صمؿ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م ىم٤مم ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف, اًمَ٘مْدرِ  ًمٞمٚم٦مُ [ رُمْم٤من] ًمٞم٤مزم وأومْمؾ

 . (4)شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ , واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً , ًمف

                                                           
 .[ُمٜمف.]اًمؽماويح ذم اجلامقم٦م شمرك قمغم أي (1)

 وذم 4/14/906 شاإلرواء» ذم خمرج وهق, ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ اعمرومقع ُمٜمف اًمٌخ٤مري وقمٜمد, وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف (2)

 صالة» رؾم٤مًمتل قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم زهػم إخ وىمقل. ـمٌٕمف صمؿ شم٠مخٞمٗمف إمت٤مم زم اهلل ين ,1241 شداود أيب صحٞمح»

 »داود أيب صحٞمحش ُمـ إول اجلزء ـمٌع اهلل ين وىمد»: ـه 1404 ؾمٜم٦م ـمٌٕمٝم٤م أقم٤مد وىمد 32ص شاًمٕمٞمديـ

. وٟمنمه وـمٌٕمف سمتّمقيره ٕطمد آَذنْ  ومل قمٜمدي, وم٤مجلزء, وضمٝمف واهلل أدري ومال .زهػمش إًم٤ٌمين ٕؾمت٤مذٟم٤م

سمٕم٦م ـمٌٕمتف ذم ذيمره ُم٤م وٟمحقه  ُمـ اًمث٤مًم٨م اعمجٚمد صدر أنف 22 ص ـه1403 ؾمٜم٦م شاًمتقؾمؾ» ًمٙمت٤ميب اًمرا

 .[ُمٜمف] !سمٕمد يّمدر مل 1406  رضم٥م اًمت٤مريخ هذا إمم وهق, شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 شظمزيٛم٦م اسمـ» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل اٟمٔمر, صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م شصحٞمحٞمٝمام» ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف (3)

 .[ُمٜمف] .1/419/993 شاًمؽمهمٞم٥م صحٞمح»و 3/340/2262

 واًمزي٤مدة, اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م ُمـ 5/318 وأمحد, هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (4)

 .[ُمٜمف] .هريرة أيب قمـ وعمًٚمؿ, ًمف



 8   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 وُم٤م: »سمٚمٗمظ أظمرى زي٤مدة احلدي٨م آظمر ذم إومم اًمٓمٌٕم٦م ذم ذيمرت يمٜم٧م ش:شمٜمٌٞمف»

 اهلل ين صمؿ, إي٤مه٤م وهمػممه٤م واًمٕمً٘مالين اعمٜمذري شمّمحٞمح قمغم ُمٜمل اقمتامداً ش شم٠مظمر

 أراه مل ُمًتٗمٞمْم٤مً  شمتٌٕم٤مً  وقم٤ٌمدة هريرة أيب قمـ ورواي٤مشمف احلدي٨م ـمرق شمتٌع زم شمٕم٤ممم

ـ ُمـ وأن, قم٤ٌمدة قمـ وُمٜمٙمرة, يرةهر أيب قمـ ؿم٤مدة زي٤مدة أهن٤م زم ومتٌلم ًمٖمػمي ًّ  طم

, ًمٚمرواي٤مت شمتٌٕمف وقمدم اإلؾمٜم٤مد رضم٤مل فم٤مهر ُمع ًمقىمقومف وهؿ وم٘مد شمٚمؽ وصحح هذه

ش  اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم أودقمتف ىمد, ضمداً  واؾمع سمح٨م ذم ذًمؽ طم٘م٘م٧م وىمد

 ذم أوردشمف ح٤َّم هريرة أيب طمدي٨م ذم اًمزي٤مدة هذه أذيمر مل وًمذًمؽ, 5083 سمرىمؿ

 ٕصٚمف ظمالوم٤مً  قم٤ٌمدة طمدي٨م ُمٕمف ذيمرت وٓ 982ش واًمؽمهٞم٥م ٞم٥ماًمؽمهم صحٞمح»

 .اًمتقومٞمؼ وزم شمٕم٤ممم واهللش اًمؽمهمٞم٥م»

 ُمٜمٝم٤م إطم٤مدي٨م أيمثر وقمٚمٞمف, إرضمح قمغم رُمْم٤من ُمـ وقمنميـ ؾم٤مسمع ًمٞمٚم٦م وهل

ٌَٞمش سمـ ِزر طمدي٨م  سمـ اهلل قمٌد إن: ًمف وىمٞمؾ ـ ي٘مقل يمٕم٥م اسمـ ٌأيبَّ  ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل طُم

, اهلل رمحف: قمٜمف اهلل ريض ٌأيَبي  وم٘م٤مل ـ اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م أص٤مب اًمًٜم٦م ىم٤مم ُمـ: ي٘مقل ُمًٕمقد

 - يًتثٜمل ُم٤م حيٚمػ - رُمْم٤من ًمٗمل إهن٤م, هق إٓ إهل ٓ واًمذي, اًمٜم٤مس يتٙمؾ ٓ أن أراد

 ًمٞمٚم٦م هل سم٘مٞم٤مُمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أُمرٟم٤م اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م هل هل؟ ًمٞمٚم٦مٍ  أيَّ  ٕقمٚمؿُ  إين وواهلل

 ؿمٕم٤مع ٓ سمٞمْم٤مء يقُمٝم٤م صٌٞمح٦م ذم ساًمِمٛم شمٓمٚمع أن وأُم٤مرُُت٤م وقمنميـ, ؾمٌع صٌٞمح٦م

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رواي٦م ذم ذًمؽ ورومع. هل٤م

 [18 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 رمضان ؿقام يف اجلامظة مؼوظقة

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إلىم٤مُم٦م, آٟمٗمراد ُمـ أومْمؾ هل سمؾ, رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اجلامقم٦م وشمنمع

 ُمع صٛمٜم٤م :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ذر أيب طمدي٨م ذم يمام, سم٘مقًمف ًمٗمْمٚمٝم٤م وسمٞم٤مٟمف, سمٜمٗمًف هل٤م

ٌْعٌ  سم٘مل طمتك, اًمِمٝمر ُمـ ؿمٞمئ٤مً  سمٜم٤م ي٘مؿ ومٚمؿ, رُمْم٤من اهلل رؾمقل  ذه٥م طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم ؾَم

 ذه٥م طمتك سمٜم٤م ىم٤مم اخل٤مُم٦ًم يم٤مٟم٧م ومٚمام, سمٜم٤م ي٘مؿ مل اًم٤ًمدؾم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام, اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م

ٚمتٜم٤م ًمق! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م, اًمٚمٞمؾ ؿَمْٓمرُ   إذا اًمرضمؾ إن: »وم٘م٤مل, اًمٚمٞمٚم٦م هذه ىمٞم٤مم َٟمٗمَّ
                                                           

 .[ُمٜمف] .ش1247» شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق. وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف (1)



 9 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف 

٥َم  يٜمٍمف طمتك ٤مماإلُم ُمع صغم ًِ  ومٚمام, ي٘مؿ مل اًمراسمٕم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمامش. ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف طُم

. اًمَٗمالح يٗمقشمٜم٤م أن ظمِمٞمٜم٤م طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم, واًمٜم٤مس وٟم٤ًمءه أهٚمف مجع (1)اًمث٤مًمث٦م يم٤مٟم٧م

 .(2)اًمِمٝمر سم٘مٞم٦م سمٜم٤م ي٘مؿ مل صمؿ, اًمًحقر: ىم٤مل اًمٗمالح؟ ُم٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 [19 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 رمضان ؿقام يف اجلامظةب ملسو هيلع هللا ىلص افـبي اشتؿرار ظدم يف افسبب

 صالة قمٚمٞمٝمؿ شمٗمرض أن ظمِمٞم٦م اًمِمٝمر سم٘مٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هبؿ ي٘مؿ مل وإٟمام

ش اًمّمحٞمحلم» ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ضم٤مء يمام قمٜمٝم٤م ومٞمٕمجزوا, رُمْم٤من ذم اًمٚمٞمؾ

 وسمذًمؽ, اًمنميٕم٦م اهلل أيمٛمؾ أن سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص سمقوم٤مشمف اخلِمٞم٦م هذه زاًم٧م وىمد (3)وهمػممه٤م

 ُمنموقمٞم٦م وهق اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ وسم٘مل, رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم قم٦ماجلام شمرك وهق, اعمٕمٚمقل زال

 .(4)وهمػمهش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم يمام قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أطمٞم٤مه٤م وًمذًمؽ اجلامقم٦م

 [20 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 فؾـساء اجلامظة مؼوظقة

 هلـ جُيَْٕمَؾ  أن جيقز سمؾ, اًم٤ًمسمؼ ذر أيب طمدي٨م ذم يمام طمْمقره٤م ًمٚمٜم٤ًمء وينمع

 اًمٜم٤مس مجع ح٤م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن صم٧ٌم وم٘مد, ًمرضم٤ملا إُم٤مم همػم, هبـ ظم٤مص إُم٤مم

 ومٕمـ, طمثٛم٦م أيب سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜم٤ًمء وقمغم, يمٕم٥م سمـ ُأيَبَّ  اًمرضم٤مل قمغم ضمٕمؾ, اًم٘مٞم٤مم قمغم

 ؿمٝمر سم٘مٞم٤مم اًمٜم٤مس ي٠مُمر قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم يم٤من: ىم٤مل اًمث٘مٗمل قمرومج٦م

                                                           

, وٟم٤ًمءه أهٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م مجع وًمذًمؽ, ؾمٌؼ يمام إرضمح قمغم اًم٘مدر ًمٞمٚم٦م وهل, وقمنميـ ؾمٌع ًمٞمٚم٦م يٕمٜمل (1)

 .[ُمٜمف] .اًمٚمٞمٚم٦م هذه اًمٜم٤ًمء طمْمقر اؾمتح٤ٌمب ومٗمٞمف

 صحٞمح»و 17-16ص شاًمؽماويح صالة» ذم خمرج وهق, وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمف صحٞمح, طمدي٨م (2)

 .[ُمٜمف] .447 شرواءاإل» و1245 شداود أيب

 .[ُمٜمف] .14-12ص شاًمؽماويح» ذم وخترجيف ؾمٞم٤مىمف اٟمٔمر (3)

 .[ُمٜمف] .25-49 ص اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم قمٚمٞمف وهمػمه اًمؼم قمٌد اسمـ ويمالم خترجيف اٟمٔمر (4)



 10   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 .(1)اًمٜم٤ًمء إُم٤مم أن٤م ومٙمٜم٧م: ىم٤مل, إُم٤مُم٤مً  وًمٚمٜم٤ًمء إُم٤مُم٤مً  ًمٚمرضم٤مل وجيٕمؾ رُمْم٤من

 .أظمر قمغم أطمدمه٤م يِمقش ًمئال, واؾمٕم٤مً  اعمًجد يم٤من إذا قمٜمدي حمٚمف وهذا: ىمٚم٧م

 [21 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 افؼقام رـعات ظدد

, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل اشم٤ٌمقم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يزيد ٓ أن وٟمخت٤مر, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وريمٕم٤مُت٤م

 صالشمف قمـ ٤مقمٜمٝم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾمئٚم٧م وم٘مد, اًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك قمٚمٞمٝم٤م يزد مل وم٢مٟمف

 قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: وم٘م٤مًم٧م رُمْم٤من؟ ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم صمؿ, وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 اىمتٍم ًمق طمتك, ُمٜمٝم٤م يٜم٘مص أن وًمف (2)صمالصم٤مً  يّمكم صمؿ, وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ

 ريض قم٤مئِم٦م ؾمئٚم٧م وم٘مد, اًمٗمٕمؾ أُم٤م: قًمفوىم ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف سمدًمٞمؾ, وم٘مط اًمقشمر ريمٕم٦م قمغم

 وؾم٧م, وصمالٍث  (3)سم٠مرسمع يقشمر يم٤من: ىم٤مًم٧م يقشمر؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمٙمؿ: قمٜمٝم٤م اهلل

 صمالث ُمـ سم٠ميمثر وٓ, ؾمٌعٍ  ُمـ سم٠من٘مص يقشمر يٙمـ ومل, وصمالٍث  وقمنم, وصمالٍث 

 ؿم٤مء وُمـ, سمخٛمس ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ, طمؼ اًمقشمر: »ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤م (4)قمنمة

 .(5)شًمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ـوُم, سمثالث ومٚمٞمقشمر

 [22 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 شاعمّمٜمػ» ذم أجْم٤مً  اًمرزاق قمٌد ُمٜمٝمام إول وأظمرج ,2/494 اًمٌٞمٝم٘مل ىمٌٚمف واًمذي أظمرضمف (1)

 .95ص ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم هبام اطمت٩م صمؿ, 93ص شرُمْم٤من ىمٞم٤مم» ذم أجْم٤مً  ٟمٍم اسمـ وأظمرضمٝمام, 4/258/8722

 .[ُمٜمف]

 [ُمٜمف] .1212شداود أيب صحٞمح» و 21-20 شاًمؽماويح صالة» ذم خمرج وهق, وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (2)

 هبام, اًمٚمٞمؾ صالة يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمٚمت٤من اخلٗمٞمٗمت٤من اًمريمٕمت٤من أو اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ريمٕمت٤م ُمٜمٝم٤م: ىمٚم٧م (3)

 .[ُمٜمف] .20-19ص شاًمؽماويح صالة» أنٔمر احل٤مومظ, رضمحف ُم٤م قمغم

 صالة» ذم خمرج وهق, اًمٕمراىمل وصححف, اإلؾمٜم٤مد ضمٞمد طمدي٨م وهق وهمػممه٤م وأمحد داود أبق رواه (4)

 .[ُمٜمف] .1233 شداود أيب صحٞمح»و 99-98ص شاًمؽماويح

 ومٞمف ؿم٤مهد وًمف, إئٛم٦م ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤مل يمام اإلؾمٜم٤مد صحٞمح طمدي٨م وهق وهمػممه٤م واحل٤ميمؿ اًمٓمح٤موي رواه (5)

 .[ُمٜمف] .100-99 ص شاًمؽماويح» ذم سمٞمٜمتف يمام, ُمٜمٙمرة زي٤مدة
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 رمضان ؿقام يف افؼراءة

دَّ  ومٚمؿ, همػمه أو رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًم٘مراءة وأُم٤م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م حَيُ

, وـمقًٓ  ىمٍماً  ختتٚمػ ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ىمراءشمف يم٤مٟم٧م سمؾ, ٟم٘مص أو سمزي٤مدة يتٕمداه ٓ طمداً 

٤َم َي٤م﴿ ىمدر ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  شم٤مرة ومٙم٤من ُؾ  َأُّيه ُمِّ  ىمدر وشم٤مرة, آي٦م قمنمون وهل, ﴾اعْمُزَّ

 وذمش. اًمٖم٤مومٚملم ُمـ ُيْٙمَت٥ْم  مل آي٦م سمٛمئ٦م ًمٞمٚم٦م ذم صغم ُمـ: »ي٘مقل ويم٤من, آي٦م مخًلم

 ًمٞمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص وىمرأ ش. اعمخٚمّملم اًم٘م٤مٟمتلم ُمـ يٙمت٥م وم٢مٟمف آي٦م ئتلسمام.. .: »آظمر طمدي٨م

 وش, ٤مءاًمٜمً» وش, قمٛمران آل» وش, اًمٌ٘مرة» ؾمقرة وهل, اًمٓمقال اًمًٌع ُمريض وهق

 اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م صالة ىمّم٦م وذم  .شاًمتقسم٦م» وش, إقمراف» وش, إنٕم٤مم» وش, اح٤مئدة»

ش اًمٜم٤ًمء» صمؿش اًمٌ٘مرة» واطمدة ريمٕم٦م ذم ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص أنف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل وراء

 ريض قمٛمر أن إؾمٜم٤مد سم٠مصح وصم٧ٌم.(1)ُمتٛمٝمالً  ُمؽمؾمالً  ي٘مرؤه٤م ويم٤منش, قمٛمران آل» صمؿ

 يم٤من, رُمْم٤من ذم ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م سمـ ُأيّبَّ  أُمر ح٤م قمٜمف اهلل

 ـمقل ُمـ اًمِٕمِص  قمغم يٕمتٛمدون ظمٚمٗمف اًمذي يم٤من طمتك, سم٤معمئلم ي٘مرأ  قمٜمف اهلل ريض ُأيبي 

 دقم٤م أنف أجْم٤مً  قمٛمر قمـ وصح. (2)اًمٗمجر أوائؾ ذم إٓ يٜمٍمومقن يم٤مٟمقا  وُم٤م, اًم٘مٞم٤مم

ءَ  ا  وقمنميـ مخ٤ًمً  واًمقؾمط, آي٦م الصملمصم ي٘مرأ  أن ىمراءة أهقمٝمؿ وم٠مُمر, رُمْم٤من ذم اًمُ٘مرَّ

, ؿم٤مء ُم٤م ومٚمٞمٓمقل ًمٜمٗمًف اًم٘م٤مئؿ صغم وم٢من ذًمؽ وقمغم.(3)آي٦م قمنميـ واًمٌٓملء, آي٦م

 اإلـم٤مًم٦م ذم ي٤ٌمًمغ ٓ أنف إٓ, أومْمؾ ومٝمق أـم٤مل ويمٚمام, يقاوم٘مف ُمـ ُمٕمف يم٤من إذا ويمذًمؽ

ش حمٛمد هدي اهلدي وظمػم: »اًم٘م٤مئؾ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل اشم٤ٌمقم٤مً , ٟم٤مدراً  إٓ يمٚمف اًمٚمٞمؾ حُيٞمل طمتك
 إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وراءه ُمـ قمغم يِمؼ ٓ سمام يٓمٞمؾ أن ومٕمٚمٞمف, إُم٤مُم٤مً  صغم إذا وأُم٤م. (4)

, اًمْمٕمٞمػ وومٞمٝمؿ واًمٙمٌػم اًمّمٖمػم» ومٞمٝمؿ وم٢من, اًمّمالة ومٚمٞمخٗمػ ًمٚمٜم٤مس أطمديمؿ ىم٤مم

 .(5)شؿم٤مء ُم٤م صالشمف ومٚمٞمٓمؾ وطمده ىم٤مم وإذا, احل٤مضم٦م وذا, واعمريض

 [23 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 .[ُمٜمف] .122-117 شاًمّمالة صٗم٦م» ذم خمرضم٦م صحٞمح٦م يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م هذه (1)

 .[ُمٜمف] .52 ص شاًمؽماويح صالة» اٟمٔمر. سمٜمحقه ُم٤مًمؽ رواه (2)

٤مسمؼ اعمّمدر ذم خترجيف اٟمٔمر (3) ٞمٝم٘مل 4/261/7731 شاعمّمٜمػ» ذم أجْم٤مً  اًمرزاق قمٌد ورواه 71 ص اًم  .[ُمٜمف. ]2/497  واًم

ٚمؿ رواه طمدي٨م سمٕمض هق (4) ٤مئل ُم  .[ُمٜمف. ]608 شاإلرواء» و 18 ص شاجلٜم٤مئز أطمٙم٤مم» ذم خمرج وهق, وهمػممه٤م واًمٜم

ٚمؿ واًمزي٤مدات واًمٚمٗمظ اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (5)  .[ُمٜمف] .760و759 شداود أيب صحٞمح» و 512 شاإلرواء» ذم خمرج وهق, عم
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 افؼقام وؿت

 اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف, اًمٗمجر إمم اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ـُم اًمٚمٞمؾ صالة ووىم٧م

 .(2)ش اًمٗمجر صالة إمم اًمٕمِم٤مء صالة سملم ومّمٚمقه٤م, (1)اًمقشمر وهل, صالة زاديمؿ

 ٓ أن ظم٤مف ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ذًمؽ ًمف شمٞمن عمـ أومْمؾ اًمٚمٞمؾ آظمر ذم واًمّمالة

 وم٢من اًمٚمٞمؾ, آظمر ومٚمٞمقشمر آظمره ي٘مقم أن ـمٛمع وُمـ أوًمف, ومٚمٞمقشمر اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ ي٘مقم

 اًمٚمٞمؾ أول اًمّمالة سملم إُمر دار وإذا. (3)ش أومْمؾ وذًمؽ ُمِمٝمقدة اًمٚمٞمؾ آظمر صالة

 حي٥ًم ٕنف, أومْمؾ اجلامقم٦م ُمع وم٤مًمّمالة, ُمٜمٗمرداً  اًمٚمٞمؾ آظمر اًمّمالة وسملم, اجلامقم٦م ُمع

 قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  (4)اًمٗم٘مرة ذم شم٘مدم يمام شم٤مُم٦م ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف

 ُمع ظمرضم٧م: اًم٘م٤مري قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل, قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم اًمّمح٤مسم٦م

 يّمكم, ُمتٗمرىمقن أوزاع اًمٜم٤مس وم٢مذا, اعمًجد إمم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ًمق ٕرى إين واهلل: وم٘م٤مل, اًمرهط سمّمالشمف ومٞمّمكم اًمرضمؾ ويّمكم, ًمٜمٗمًف اًمرضمؾ

, يمٕم٥م سمـ ُأيَبَّ  قمغم ومجٛمٕمٝمؿ, قمزم صمؿ, أُمثؾ ًمٙم٤من واطمد ىم٤مرىء قمغم ه١مٓء مجٕم٧م

: قمٛمر وم٘م٤مل, ىم٤مرئٝمؿ سمّمالة يّمٚمقن واًمٜم٤مس, أظمرى ًمٞمٚم٦م ُمٕمف ظمرضم٧م صمؿ: ىم٤مل

 - اًمٚمٞمؾ آظمر يريد - ي٘مقُمقن اًمتل ُمـ أومْمؾ قمٜمٝم٤م يٜم٤مُمقن واًمتل, هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م

 ؿمٝمر سمٜم٤م يّمكم اهلل قمٌد يم٤من: وه٥م سمـ زيد وىم٤مل.(5)أوًمف ي٘مقُمقن اًمٜم٤مس ويم٤من

 .(6)سمٚمٞمؾ ومٞمٜمٍمف, رُمْم٤من

 [26 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 .[ُمٜمف] ..ومردي قمدد: أي, وشمر قمدده٤م ٕن وشمراً  يمٚمٝم٤م اًمٚمٞمؾ صالة شمًٛمك (1)

 .2/158 شاإلرواء» و 108 شاًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق, سمٍمة أيب قمـ وهمػمه أمحد أظمرضمف, صحٞمح طمدي٨م (2)

 .[ُمٜمف] .2610 شاًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق, وهمػمه ُمًٚمؿ أظمرضمف (3)

 .[ُمٜمف] .48 ص شاًمؽماويح» ذم خمرج وهق وهمػمه اًمٌخ٤مري أظمرضمف (4)

: ؾُمئؾ طملم ىمٌٚمف واًمذي إثر هذا إمم أمحد اإلُم٤مم أؿم٤مر وىمد, صحٞمح وإؾمٜم٤مده 7741 اًمرزاق قمٌد أظمرضمف (5)

 ش.[ُمٜمف] .إزم أطم٥م اعمًٚمٛملم ؾمٜم٦م ٓ»: وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ؟ آظمر إمم - اًمؽماويح أي - اًم٘مٞم٤مم ي١مظمر

 .[ُمٜمف] .62 ص شُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق رواه (6)
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 افؾقل صالة هبا تصذ افتي ػقاتافؽق

 قمغم ومه٤م, ظمٗمٞمٗمتلم, سمريمٕمتلم يٗمتتحٝم٤م, ريمٕم٦م قمنمة صمالث :األوػ افؽقػقة

 يمام اًمٚمٞمؾ صالة هبام يٗمتتح خمّمقصت٤من ريمٕمت٤من أو, اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م إرضمح

 ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, دوهنام ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, ضمداً  ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, شم٘مدم

 .سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ, دوهنام ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, دوهنام ريمٕمتلم يّمكم صمؿ, ٝمامىمٌٚم اًمٚمتلم دون

 يقشمر صمؿ, ريمٕمتلم يمؾ سملم ُيًٚمؿ صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م, ريمٕم٦م قمنمة صمالث يّمكم :افثاكقة

 .اخل٤مُم٦ًم ذم إٓ يًٚمؿ وٓ جيٚمس ٓ سمخٛمس

 .سمقاطمدة ويقشمر, ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى :افثافثة

, يمذًمؽ أرسمٕم٤مً  صمؿ, واطمدة سمتًٚمٞمٛم٦م أرسمٕم٤مً  ُمٜمٝم٤م يّمكم, ٦مريمٕم قمنمة إطمدى :افرابعة

سم٤مً  ٟمجد مل واًمثالث؟ إرسمع ُمـ ريمٕمتلم يمؾ سملم جيٚمس يم٤من وهؾ. صمالصم٤مً  صمؿ  ؿم٤مومٞم٤مً  ضمقا

 ينمع ٓ اًمثالث ذم اجلٚمقس ًمٙمـ, ذًمؽ ذم

 ذم إٓ ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ٓ ريمٕم٤مت صمامين ُمٜمٝم٤م, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى يّمكم :اخلامسة

, يًٚمؿ صمؿ, سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ يًٚمؿ, وٓ ي٘مقم صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ويّمكم يتِمٝمد, اًمث٤مُمٜم٦م

 .ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم, يّمكم صمؿ, شمًع ومٝمذه

 صمؿ, ُمٜمٝم٤م اًم٤ًمدؾم٦م ذم إٓ ي٘مٕمد ٓ ؾم٧م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٤مت شمًع يّمكم :افسادشة

 هل هذه. اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م ذم ُذيمر ُم٤م إًمخ.. .صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ويّمكم يتِمٝمد

د أن ويٛمٙمـ, قمٜمف ٟمّم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صمٌت٧م اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت , أظمرى أنقاقم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يزا

 ريمٕم٦م قمغم ي٘متٍم طمتك اًمريمٕم٤مت ُمـ ؿم٤مء ُم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمقع يمؾ ُمـ يٜم٘مص سم٠من وذًمؽ

 ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ, سمخٛمس ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ: »اعمت٘مدم ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قمٛمالً  واطمدةٍ 

 .(1)شسمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ, سمثالث

                                                           

 .[ُمٜمف] .22ص 8 اًمٗم٘مرة راٟمٔم (1)
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 اًمّمٗم٦م ذم يمام واطمدة ٛم٦موشمًٚمٞم, واطمد سم٘مٕمقد صاله٤م ؿم٤مء إن, واًمثالث اخلٛمس ومٝمذه

ومْمؾ وهق, وهمػمه٤م اًمث٤مًمث٦م اًمّمٗم٦م ذم يمام ريمٕمتلم يمؾ ُمـ ؾمٚمؿ ؿم٤مء وإن, اًمث٤مٟمٞم٦م  .(1)ٕا

 صم٤مسمت٤مً  ٟمجده ومٚمؿ شمًٚمٞمؿ سمدون ريمٕمتلم يمؾ سملم سم٘مٕمقد واًمثالث اخلٛمس صالة وأُم٤م

 وقمٚمؾ سمثالث, اإليت٤مر قمـ هنك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ح٤م ًمٙمـ, اجلقاز وإصؾ» قمٜمف

 ُمـ صمالصم٤مً  اًمقشمر صغم عمـ سمد ٓ ومحٞمٜمئذ :(2)شاعمٖمرب سمّمالة شمِمٌٝمقا  وٓ:  »سم٘مقًمف ذًمؽ

 :سمقضمٝملم يٙمقن وذًمؽ, اعمِم٤مهب٦م هذه قمـ اخلروج

 .وإومْمؾ إىمقى وهق, واًمقشمر اًمِمٗمع سملم اًمتًٚمٞمؿ: أطمدمه٤م 

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم واهلل, واًمقشمر اًمِمٗمع سملم ي٘مٕمد ٓ أن: وأظمر

 [29 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 افوتر ثالث يف افؼراءة

ٌِِّح ﴿: اًمقشمر صمالث ُمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ي٘مرأ  أن اًمًٜم٦م وُمـ  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

قَْمغَم  ْٕ ٤َم َي٤م ىُمْؾ ﴿: اًمث٤مٟمٞم٦م وذم, ﴾ا ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: اًمث٤مًمث٦م وذم ,﴾اًْمَٙم٤مومُِرونَ  َأُّيه  ﴾َأطَمدٌ  اّللَّ

 وىمد. ﴾ٜم٤َّمسِ اًم سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ ﴿: و ﴾اًْمَٗمَٚمِؼ  سمَِربِّ  َأقُمقذُ  ىُمْؾ ﴿: أطمٞم٤مٟم٤مً  إًمٞمٝم٤م ويْمٞمػ

 .(3)اًمٜم٤ًمء ُمـ آي٦م سمٛمئ٦م اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ُمرة ىمرأ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح

 [30 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 اًمٙمٞمٗمٞم٤مت سمٕمض ذم وهمػمه قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد 2/194 شصحٞمح٦م» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ىم٤مل: ه٤مُم٦م وم٤مئدة (1)

 وقمغم, صالهـ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي مم٤م اًمّمالة ُمـ أطم٥م قمدد أي يّمكم أن ًمٚمٛمرء ومج٤مئز: اعمذيمقرة

 .ُمٜمٝم٤م رء ذم أطمد قمغم طمٔمر ٓ, صاله٤م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٧م اًمتل اًمّمٞمٖم٦م

ومؼ سمٛمٗمٝمقُمف وهذا: ىمٚم٧م وم٘م٦م مت٤مم ُمقا ٤م اعمقا َ
ِ
 اًمزي٤مدة وقمدم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح اًمذي اًمٕمدد اًمتزام ُمـ اظمؽمٟم٤م ح

 .[ُمٜمف] .ومْمٚمف ُمـ اعمزيد وأؾم٠مخف, شمقومٞم٘مف قمغم هلل وم٤محلٛمد, قمٚمٞمف

 .[ُمٜمف] .ش110و99» شاًمؽماويح» أنٔمر. وهمػممه٤م واًمدارىمٓمٜمل اًمٓمح٤موي أظمرضمف (2)

 .[ُمٜمف] .صحٞمح سمًٜمد دوأمح اًمٜم٤ًمئل رواه (3)



 15 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف 

 وموضعه افؼـوت دظاء

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمٛمف اًمذي سم٤مًمدقم٤مء أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مٜم٧م, اًمريمقع وىمٌؾ اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ وسمٕمد

 ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل, هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »وهق قمٜمٝمام اهلل ريض قمكم سمـ احلًـ ؾِمٌَْٓمفُ 

 شم٘ميض وم٢مٟمؽ, ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل, أقمٓمٞم٧م ومٞمام زم وسم٤مرك, شمقًمٞم٧م ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل, قم٤مومٞم٧م

 ٓ وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م, قم٤مدي٧م ُمـ يٕمزّ  وٓ, واًمٞم٧َم  ُمـ يذّل  ٓ وإٟمف, قمٚمٞمؽ ي٘م٣م وٓ

 .(2)سمٕمده ي٠ميت ح٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم (1)شإًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م

, اًمٙمٗمرة سمٚمٕمـ قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وُمـ, ريمقعاًم سمٕمد اًم٘مٜمقت ضمٕمؾ ُمـ سم٠مس وٓ

 ًمثٌقت, رُمْم٤من ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمدقم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم واًمّمالة

 سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدي٨م آظمر ذم ضم٤مء وم٘مد, قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم إئٛم٦م قمـ ذًمؽ

 ىم٤مشمؾ مهللا: اًمٜمّمػ ذم اًمٙمٗمرة يٚمٕمٜمقن ويم٤مٟمقا : 27 ـ 26 ص اعمت٘مدم اًم٘م٤مرى قمٌد

 وظم٤مًمػ, سمققمدك ي١مُمٜمقن وٓ, رؾمٚمؽ ويٙمذسمقن, ؾمٌٞمٚمؽ قمـ يّمدون اًمذيـ اًمٙمٗمرة

 صمؿ احلؼ إهل, وقمذاسمؽ رضمزك قمٚمٞمٝمؿ وأخؼ, اًمرقم٥م ىمٚمقهبؿ ذم وأخؼ, يمٚمٛمتٝمؿ سملم

. ًمٚمٛم١مُمٜملم يًتٖمٗمر صمؿ, ظمػم ُمـ اؾمتٓم٤مع سمام ًمٚمٛمًٚمٛملم ويدقمق ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم

 ًمٚمٛم١مُمٜملم واؾمتٖمٗم٤مره لاًمٜمٌ قمغم وصالشمف اًمٙمٗمرة ًمٕمٜمف ُمـ ومرغ إذا ي٘مقل ويم٤من: ىم٤مل

 ٟمًٕمك وإًمٞمؽ, وٟمًجد ٟمّمكم وًمؽ, ٟمٕمٌد إي٤مك مهللا: »وُم٠ًمختف واعم١مُمٜملم

 قم٤مدي٧م عمـ قمذاسمؽ إن, اجلد قمذاسمؽ وٟمخ٤مف, رسمٜم٤م رمحتؽ وٟمرضمق, (3)وٟمحٗمد

 .(4)ؾم٤مضمداً  وُّيقي يٙمؼم صمؿش ُُمْٚمَحٌؼ 

 [31 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

 .[ُمٜمف] .7 ط 96و 95ص شاًمّمالة صٗم٦م» أنٔمر, صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف (1)

 .45 ص شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م شمٚمخٞمص» و, 33 ص شملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» قمغم شمٕمٚمٞم٘مل واٟمٔمر (2)

 .[ُمٜمف]

 .[ُمٜمف] .ٟمنع: أي (3)

 .[ُمٜمف] .156/1100-2/155 شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (4)



 16   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 افوتر آخر يف يؼول ما

 سمرو٤مك أقمقذ إين مهللا: »سمٕمده أو اًمًالم ٌؾىم وشمره آظمر ذم ي٘مقل أن اًمًٜم٦م وُمـ

 أن٧م, قمٚمٞمؽ صمٜم٤مءً  أطمص ٓ ُمٜمؽ, سمؽ وأقمقذ قم٘مقسمتؽ, ُمـ وسمٛمٕم٤موم٤مشمؽ, ؾمخٓمؽ ُمـ

 ؾمٌح٤من, اًم٘مدوس اعمٚمؽ ؾمٌح٤من: ىم٤مل, اًمقشمر ُمـ ؾمٚمؿ وإذا (1)شٟمٗمًؽ قمغم أثٜمٞم٧م يمام

 ..(2)اًمث٤مًمث٦م ويرومع, صقشمف هب٤م ويٛمدش صمالصم٤مً , »اًم٘مدوس اعمٚمؽ ؾمٌح٤من, اًم٘مدوس اعمٚمؽ

 [32 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 افوتر بعد افرـعتان

 هذا إن: »وم٘م٤مل أُمتف هبام أُمر إٟمف سمؾ (3)ومٕمالً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ًمثٌقُتام, ريمٕمتلم يّمكم أن وًمف

 واًمًٜم٦م  (4)شًمف يم٤مٟمت٤م وإٓ اؾمتٞم٘مظ وم٢من, ريمٕمتلم ومٚمػميمع, أطمديمؿ أوشمر وم٢مذا, وصم٘مؾ ضمٝمد اًمًٗمر

َْرُض  ُزًْمِزًم٧َِم  إَِذا﴿: ومٞمٝمام ي٘مرأ  أن ْٕ ٤َم ي٤َم ىمُْؾ ﴿ :و ﴾ا  .(5)﴾اًمَْٙم٤مومُِرونَ  أَُّيه

 [33 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 االظتؽاف

 :ُمنموقمٞمتف

 ىمقًمف ذًمؽ ذم وإصؾ, اًمًٜم٦م أج٤مم ُمـ وهمػمه رُمْم٤من ذم ؾمٜم٦م وآقمتٙم٤مف -1

                                                           

 .[ُمٜمف] .430 شاإلرواء» و 1282 داود أيب صحٞمح (1)

 .[ُمٜمف] .ش1284 »داود أيب صحٞمح (2)

 .[ُمٜمف] .109-108 ص شاًمؽماويح» أنٔمر وهمػم ُمًٚمؿ رواه (3)

 ه٦مً سُمرْ  اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ذم ُمتقىمٗم٤مً  يمٜم٧م وىمد شاًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق, وهمػممه٤م واًمدارُمل شصحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ رواه (4)

ُمر هذا قمغم وىمٗم٧م ومام, اًمزُمـ ُمـ ُمديدة قي ٕا ظمذ إمم سم٤مدرت اًمٙمريؿ اًمٌٜم  آظمر اضمٕمٚمقا »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف أن وقمٚمٛم٧م, سمف ٕا

 .[ُمٜمف. ]130 ٟمٍم اسمـ ىمقل وهق, ًمإلجي٤مب ٓ ًمٚمتخٞمػم هق إٟمام شوشمراً  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ

 أظمر أطمدمه٤م ي٘مقي سم٢مؾمٜم٤مديـ قمٜمٝمام اهلل ريض وأنس قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ 1105, 1104 ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف (5)

 .[ُمٜمف] .124  ص اًمّمالة صٗم٦م واٟمٔمر



 17 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمفىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤م 

٤مضِمدِ  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنُْتؿْ ﴿: شمٕم٤ممم ًَ  اقمتٙم٤مومف ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م شمقارد ُمع, ﴾اعْمَ

شمر, ملسو هيلع هللا ىلص  ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـش اعمّمٜمػ»  ذم ُمذيمقرة وهل, ذًمؽسم اًمًٚمػ قمـ أصم٤مر وشمقا

 قمٛمر وأن, (2)ؿمقال ُمـ اًمٕمنم آظمر اقمتٙمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صم٧ٌم وىمد.(1)اًمرزاق وقمٌد

: ىم٤مل احلرام؟ اعمًجد ذم ًمٞمٚم٦م أقمتٙمػ أن اجل٤مهٚمٞم٦م ذم ٟمذرت يمٜم٧م: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مل

 .(3) [ًمٞمٚم٦مً  وم٤مقمتٙمػش, ]سمٜمذرك وم٠موف»

 يمؾ ذم يٕمتٙمػ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٤منيم: هريرة أيب حلدي٨م رُمْم٤من ذم وآيَمُده -2

 .(4)يقُم٤مً  قمنميـ اقمتٙمػ ومٞمف ىُمٌَِض  اًمذي اًمٕم٤مم يم٤من ومٚمام, أج٤مم قمنمة رُمْم٤من

 ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن, رُمْم٤من آظمر وأومْمٚمف -3

 .(5)وضمؾ قمز اهلل شمقوم٤مه طمتك رُمْم٤من

 [34 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 االظتؽاف ذوط

َـّ  َوٓ﴿: ٕم٤مممشم ًم٘مقًمف اعم٤ًمضمد ذم إٓ ينمع وٓ -1 وُه  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  (6)شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ذِم  ًَ  حل٤مضمتف إٓ خيرج ٓ أن اعمٕمتٙمػ ذم اًمًٜم٦م: قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وىم٤مًم٧م (7)﴾اعْمَ

                                                           
 أن سمٕمد, وٕمٗمف زم شمٌلم ٕنف ومحذومتف: ش.. يقُم٤مً  اقمتٙمػ ُمـ» ومْمؾ ذم طمدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٓمٌٕم٦م ذم هٜم٤م يم٤من (1)

 يم٤مٟم٧م اًمتل قمٚمتف قمـ ومٞمف ومٙمِمٗم٧م, 5347 شاًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمتٗمّمٞمؾ قمٚمٞمف وشمٙمٚمٛم٧م ظمرضمتف

 .[ُمٜمف] !ىمٌكم اهلٞمثٛمل وقمغم, قمكم ظمٗمٞم٧م

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق, شصح٤مطمٝمؿ» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه, ًمٕم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م هق (2)

 .[ُمٜمف] .2127 شداود

 أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق ,995 شخمتٍمه» ذم يمام رواي٦م ذم ًمٚمٌخ٤مري واًمزي٤مدة, ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (3)

 .[ُمٜمف] .2137-2136 أجْم٤مً  شداود

 .[ُمٜمف] .2130-2126 اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق ,شصحٞمحٞمٝمام» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٌخ٤مري رواه (4)

 .[ُمٜمف] .2125 شداود أيب صحٞمح» و 966 شاإلرواء» ذم خمرج وهق ,2223 ظمزيٛم٦م واسمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (5)

 سمام ؿم٤مء ُم٤م يٙمٜمل وضمؾ قمز اهلل وًمٙمـ يمٚمف, مج٤مع واعمس واعمالُم٦ًم اعم٤ٌمذة: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل. دم٤مُمٕمقهـ ٓ أي (6)

 .[ُمٜمف] .صم٘م٤مت رضم٤مًمف سمًٜمد 4/321 اًمٌٞمٝم٘مل رواه. ؿم٤مء

 أنف أي٦م ُمـ اًمدًٓم٦م ووضمف: احل٤مومظ ىم٤مل. أي٦م هبذه ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم اؾمتدل ىمد ,187: اًمٌ٘مرة (7)

 ذيمر ـُم ومٕمٚمؿ سم٤مإلمج٤مع, ًمالقمتٙم٤مف ُمٜم٤مف اجلامع ٕن سمف, اعم٤ٌمذة حتريؿ خيص مل اعمًجد همػم ذم صح ًمق

د أن اعم٤ًمضمد  .[ُمٜمف] .ومٞمٝم٤م ذم إٓ يٙمقن ٓ آقمتٙم٤مف أن اعمرا



 18   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اقمتٙم٤مف وٓ, ي٤ٌمذه٤م وٓ أُمراشمف, يٛمس وٓ, ُمريْم٤مً  يٕمقد وٓ, ُمٜمٝم٤م ًمف سمد ٓ اًمتل

 .(1)يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م, مج٤مقم٦م ُمًجد ذم إٓ

 ًمّمالة ُمٜمف ًمٚمخروج يْمٓمر ٓ ًمٙمل ضم٤مُمٕم٤مً  ُمًجداً  يٙمقن أن ويٜمٌٖمل -2

.. .: »طمديثٝم٤م ذم قمٜمٝم٤م رواي٦م ذم قم٤مئِم٦م ًم٘مقل, قمٚمٞمف واضم٥م هل٤م اخلروج وم٢من, اجلٛمٕم٦م

 سيح صحٞمح طمدي٨م قمغم وىمٗم٧م صمؿ. (2)شضم٤مُمع ُمًجد ذم إٓ اقمتٙم٤مف وٓ

 واعمًجد, احلرام جداعمً: اًمثالصم٦م سم٤معم٤ًمضمد أي٦م ذم اعمذيمقرةش اعم٤ًمضمد»  خُيّمص

 اعم٤ًمضمد ذم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق, إىمَم واعمًجد, اًمٜمٌقي

, اعمًٞم٥م سمـ وؾمٕمٞمد, اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م اـمٚمٕم٧م ومٞمام اًمًٚمػ ُمـ سمف ىم٤مل وىمد(3)شاًمثالصم٦م

, ُمٓمٚم٘م٤مً  اجل٤مُمع سم٤معمًجد همػمهؿ وىم٤مل, إىمَم اعمًجد يذيمر مل أنف إٓ, وقمٓم٤مء

 احلدي٨م واومؼ سمام إظمذ أن خيٗمك وٓ. سمٞمتف ُمًجد ذم وًمق: وم٘م٤مًمقا  آظمرون وظم٤مًمػ

 .أقمٚمؿ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل, إًمٞمف اعمّمػم يٜمٌٖمل اًمذي هق ُمٜمٝم٤م

 ..(4)قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ شم٘مدم يمام يّمقم أن اقمتٙمػ ومٞمٛمـ واًمًٜم٦م -3

 [35 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

 

                                                           

 صحٞمح» ذم خمرج وهق ًمف, قم٤مئِم٦م قمـ أشمٞم٦م واًمراوي٦م, طمًـ سمًٜمد داود وأبق, صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (1)

 [ُمٜمف] .966 شاإلرواء» و 2135 شداود أيب

 اعم٤ًمضمد ذم آقمتٙم٤مف اًمٌدع ُمـ وإن ٌدع,اًم اهلل إمم إُمقر أبٖمض إن: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمٌٞمٝم٘مل روى (2)

 [ُمٜمف] .اًمدور ذم اًمتل

 ذم خمرج وهق قمٜمف, اهلل ريض اًمٞمامن اسمـ طمذيٗم٦م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد واًمٌٞمٝم٘مل واإلؾمامقمٞمكم اًمٓمح٤موي أظمرضمف (3)

وم٘م٦م أصم٤مر ُمع ,2786 رىمؿ شاًمّمحٞمح٦م»  [ُمٜمف] .صحٞمح٦م ويمٚمٝم٤م أقماله, ذيمرٟم٤م مم٤م ًمف اعمقا

 قمـ يٜم٘مؾ ومل: شاعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم وىم٤مل, طمًـ سمًٜمد داود وأبق, صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (4)

 إٓ آقمتٙم٤مف ؾمٌح٤مٟمف يذيمر ومل, سمّمقم إٓ اقمتٙم٤مف ٓ: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ىمد سمؾ, ُمٗمٓمراً  اقمتٙمػ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 ّمقماًم أن اًمًٚمػ مجٝمقر قمٚمٞمف اًمذي اًمدًمٞمؾ ذم اًمراضمح وم٤مًم٘مقل, اًمّمقم ُمع إٓ ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف وٓ, اًمّمقم ُمع

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اًمٕم٤ٌمس أبق اإلؾمالم ؿمٞمخ يرضمحف يم٤من اًمذي وهق آقمتٙم٤مف ذم ذط

 وهق, ومٞمف ًمٌثف ُمدة آقمتٙم٤مف يٜمقي أن همػممه٤م أو ًمٚمّمالة اعمًجد ىمّمد عمـ ينمع ٓ أنف قمٚمٞمف ويؽمشم٥م: ىمٚم٧م

 [ُمٜمف.]شآظمتٞم٤مرات» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ سمف سح ُم٤م



 19 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف 

 فؾؿعتؽف جيوز ما

َؾ  اعمًجد ُمـ رأؾمف خيرج وأن, احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء ُمٜمف اخلروج ًمف وجيقز -1 ًَ  ًمُِٞمْٖم

ح  رأؾَمف قمكَمَّ  ًمٞمدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من وإن: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م, وُيَنَّ

 وإن وم٠مهمًٚمف: رواي٦م وذم, ]وم٠ُمَرضمُٚمفُ [ طمجريت ذم وأن٤م, ]اعمًجد ذم[ ُمٕمتٙمػ] وهق

[, اإلٟم٤ًمن] حل٤مضم٦م إٓ اًمٌٞم٧م يدظمؾ ٓ ويم٤من[, طم٤مئض وأن٤م اًم٤ٌمب ًمٕمت٦ٌم وسمٞمٜمف سمٞمٜمل

 ..(1)تٙمٗم٤مً ُمٕم يم٤من إذا

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمدم رضمؾ ًم٘مقل اعمًجد ذم يتقو٠م أن وهمػمه ًمٚمٛمٕمتٙمػ وجيقز -2

 .(2)ظمٗمٞمٗم٤مً  ووقءاً  اعمًجد ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمقو٠م

 قم٤مئِم٦م ٕن, ومٞمٝم٤م يٕمتٙمػ اعمًجد ُم١مظمرة ذم صٖمػمة ظمٞمٛم٦م يتخذ أن وًمف -3

٤ٌَمءً  ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل شميب يم٤مٟم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض  ذًمؽ ويم٤من, اقمتٙمػ إذا (3)ظِم

٦ٌَّمٍ  ذم ُمرة اقمتٙمػو..(4)ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مُمره ُِت٤م قمغم (5)شُمريمٞم٦َّم ىُم  .(6)طمّمػم ؾُمدَّ

 [37 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           

-2131 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق هلام, إومم زي٤مدةواًم وأمحد, ؿمٞم٦ٌم, ايب واسمـ اًمِمٞمخ٤من, رواه (1)

 [ُمٜمف] .2132

 [ُمٜمف] .صحٞمح سمًٜمد خمتٍماً  5/364 وأمحد ضمٞمد, سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل رواه (2)

 .شهن٤مي٦م». صمالصم٦م أو قمٛمقديـ قمغم ويٙمقن, ؿمَٕمر ُمـ يٙمقن وٓ صقف أو َوسَمرٍ  ُمـ اًمٕمرب سمٞمقت أطمد اخِل٤ٌمء (3)

 م] .2 اًمتٕمٚمٞمؼ 34 ص خترجيف وشم٘مدم عمًٚمؿ, وإُمر ًمٚمٌخ٤مري, وومٕمٚمٝم٤م ,قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخ٤من رواه (4)

 .صٖمػمة ىم٦ٌم أي (5)

د اعمٓمر ُمـ اًم٤ٌمب ًمت٘مل اًم٤ٌمب قمغم يم٤مًمٔمٚم٦م واًمًدة  أطمد ٟمٔمر ومٞمٝم٤م ي٘مع ًمئال ؾمدُت٤م قمغم ىمٓمٕم٦م ووع أنف واعمرا

 آقمتٙم٤مف عم٘مّمقد حتّمٞمال أُم٤مُمف يٛمر ىمد سمٛمـ اعمٕمتٙمػ سم٤مل يٜمِمٖمؾ ٓ ًمٙمل: ي٘م٤مل أن وأومم اًمًٜمدي ىم٤مل يمام

ئريـ وجمٚم٦ٌم قمنمة ُمقوع اعمٕمتٙمػ اخت٤مذ ُمـ اجلٝم٤مل يٗمٕمٚمف ُم٤م قمٙمس»: اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل يمام وروطمف  اًمزا

 [ُمٜمف.]شاعمقومؼ واهلل ًمقن اًمٜمٌقي وآقمتٙم٤مف ًمقن ومٝمذا سمٞمٜمٝمؿ إطم٤مدي٨م سم٠مـمراف وأظمذهؿ

 صحٞمح» ذم خمرج وهق شحٞمحٞمٝمامص» ذم ظمزيٛم٦م واسمـ ُمًٚمؿ رواه, اخلدري ؾمٕمٞمد ٕيب طمدي٨م ُمـ ـمرف هق (6)

 [ُمٜمف] .1251 شداود أيب



 20   ىمٞم٤مم رُمْم٤من وأطمٙم٤مُمف  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ادسجد يف زوجفا وزيارهتا ادرأة اظتؽاف إباحة

 ًم٘مقل اعمًجد سم٤مب إمم يقدقمٝم٤م وأن, ُمٕمتٙمٗمف ذم وهق زوضمٝم٤م شمزور أن ًمٚمٛمرأة وجيقز

ل يم٤من: )قمٜمٝم٤م اهلل ريض صٗمٞم٦م [ رُمْم٤من ُمـ واظمرٕا اًمٕمنم ذم اعمًجد ذم] ُمٕمتٙمٗم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم

ـَ , أزواضمف وقمٜمده, ]ًمٞمالً  أزوره وم٠متٞمتف ٓ : وم٘م٤مل, ]ٕن٘مٚم٥َم  ىمٛم٧م صمؿ[, ؾم٤مقم٦م] ومحدصمتُفُ [, وَمُرطْم

 طمتك] زيد سـم أؾم٤مُم٦م دار ذم ُمًٙمٜمٝم٤م ويم٤من, ًمٞم٘مٚمٌٜمل ُمٕمل وم٘م٤مم[, ُمٕمؽ أنٍمف طمتك شمٕمجكم

ٕنّم٤مر ُمـ رضمالن ومٛمر[, ؾمٚمٛم٦م أم سم٤مب قمٜمد اًمذي اعمًجد سم٤مب قمٜمد يم٤من إذا  أج٤مر ومٚمام, ا

ل  اهلل ؾمٌح٤من: وم٘م٤مٓ(, طمٞمل سمٜم٧م صٗمٞم٦م إهن٤م رؾْمٚمُِٙمام: قمغم: )ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل, أهقم٤م ملسو هيلع هللا ىلصاًمٌٜم

٤من ُمـ جيري اًمِمٞمٓم٤من إن: )ىم٤مل اهلل رؾمقل ي٤م  ذم ي٘مذف أن ظمِمٞم٧ُم  وإين, اًمدم جمرى اإلًٟم

 قم٤مئِم٦م ًم٘مقل ًمقطمده٤م أو, زوضمٝم٤م ُمع شمٕمتٙمػ أن هل٤م جيقز سمؾ.(1) ؿمٞمئ٤مً : ىم٤مل أو(, ذاً  ىمٚمقسمٙمام

 ُمـ( ؾمٚمٛم٦م أم أهن٤م رواي٦م وذم)  ُمًتح٤مو٦م اُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع اقمتٙمٗم٧ْم : قمٜمٝم٤م اهلل ريض

٧م ووٕمٜم٤م ومرسمام, واًمّمٗمرة احلٛمرة شمرى ومٙم٤مٟم٧م, أزواضمف ًْ  .(2)شمّمكم وهل حتتٝم٤م اًمٓمَّ

 اهلل, شمقوم٤مه طمتك رُمْم٤من ُمـ إواظمر اًمٕمنم يٕمتٙمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: أجْم٤مً  وىم٤مل

 .(3)سمٕمده ُمـ أزواضمف اقمتٙمػ صمؿ

 [39 ص ٤منرُمْم ىمٞم٤مم] 

 باجلامع يبطل االظتؽاف

َـّ  َوٓ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف[ آقمتٙم٤مَف ] اجلامعُ  ؾٌٓمِ ويُ  وُه  ذِم  قَم٤ميمُِٗمقنَ  َوَأنْتُؿْ  شُم٤ٌَمِذُ

٤مضِمدِ  ًَ  وٓ. (4)وأؾمت٠منػ, اقمتٙم٤مومف سمٓمؾ اعمٕمتٙمػ ضم٤مُمع إذا: قم٤ٌمس اسمـ وىم٤مل. ﴾اعْمَ

 .وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ ورود ًمٕمدم قمٚمٞمف يمٗم٤مرة

 [41 ص رُمْم٤من ىمٞم٤مم] 

                                                           
 .2134 و 2133 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق, ًمف إظمػمة واًمزي٤مدة, داود وأبق, اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (1)

 شاًمٗمتح» ذم يمام ُمٜمّمقر سمـ ًمًٕمٞمد إظمرى واًمرواي٦م, 2138 شداود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق اًمٌخ٤مري رواه (2)

 [ُمٜمف] .أقمٚمؿ واهلل. زيٜم٥م: 1/22 دارُملاًم ؾمامه٤م ًمٙمـ 4/281

 [ُمٜمف] .2 رىمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ 35ص خترجيف وؾمٌؼ, وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف (3)

د. صحٞمح سمًٜمد 4/363 اًمرزاق وقمٌد 3/92 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه (4)  .اقمتٙم٤مومف أقم٤مد أي اؾمت٠منػ: ىمقًمف ُمـ واعمرا

 [ُمٜمف]



 الرتاويح صالة

 وأحكامًا





 23 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 افساويح يف اجلامظة اشتحباب

 هذه رُمْم٤من ذم مج٤مقم٦م اًمٚمٞمؾ صالة ُمنموقمٞم٦م ذم سم٤مًمًٜم٦م اًمٞمقم قم٤ممل يِمؽ ٓ

 :صمالصم٦م ُٕمقر اًمؽماويح سمّمالة شمٕمرف اًمتل اًمّمالة

 .ومٞمٝم٤م سم٤مجلامقم٦م ملسو هيلع هللا ىلص إىمراره - أ

 .إي٤مه٤م إىم٤مُمتف - ب

 .ًمٗمْمٚمٝم٤م سمٞم٤مٟمف - ج

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: ىم٤مل اًم٘مرفمل ُم٤مًمؽ أيب سمـ ٦مصمٕمٚمٌ ومٚمحدي٨م اإلىمرار أُم٤م

 ه١مٓء؟ يّمٜمع ُم٤م: وم٘م٤مل يّمٚمقن اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم ٟم٤مؾم٤م ومرأى رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م ذات

 ُمٕمف وهؿ ي٘مرأ  يمٕم٥م سمـ وأيب ىمرآن ُمٕمٝمؿ ًمٞمس ٟم٤مس ه١مٓء اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مئؾ ىم٤مل

 رواه. ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يٙمره وملش أص٤مسمقا  ىمد»  أوش أطمًٜمقا  ىمد: » وم٘م٤مل سمّمالشمف يّمٚمقن

 .طمًـ ُمرؾمؾ هذا وىم٤ملش 495/  2» اًمٌٞمٝم٘مل

 ذم سمف ٓسم٠مس سمًٜمد هريرة أيب قمـ آظمر ـمريؼ ُمـ ُمقصقٓ روي وىمد: ىمٚم٧م

/  1» داود وأبقش 20 ص» اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ٟمٍم اسمـ أظمرضمف واًمِمقاهد اعمت٤مسمٕم٤مت

 .واًمٌٞمٝم٘ملش 217

 :أطم٤مدي٨م ومٗمٞمف إي٤مه٤م ملسو هيلع هللا ىلص إىم٤مُمتف وأُم٤م - ب

 وقمنميـ صمالث ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع ىمٛمٜم٤م: ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ :األول

 ٟمّمػ إمم وقمنميـ مخس ًمٞمٚم٦م ُمٕمف ىمٛمٜم٤م صمؿ إول, اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م إمم رُمْم٤من ؿمٝمر ذم

 ٟمدقمق ويمٜم٤م: ىم٤مل اًمٗمالح, ٟمدرك ٓ أن فمٜمٜم٤م طمتك وقمنميـ ؾمٌع ًمٞمٚم٦م سمٜم٤م ىم٤مم صمؿ اًمٚمٞمؾ,

ش 89» ٟمٍم واسمـش 2/  90/  2» اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه. اًمٗمالح اًمًحقر

 وصححف صحٞمح, وإؾمٜم٤مده واًمٗمري٤مين,ش 272/  4» وأمحدش 238/  1» ئلواًمٜم٤ًم

 ُم٤ًمضمد ذم اًمؽماويح صالة أن اًمقاوح اًمدًمٞمؾ وومٞمف: وىم٤ملش 440/  1 احل٤ميمؿ

 قمغم قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر حي٨م ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم يم٤من وىمد ُمًٜمقٟم٦م, ؾمٜم٦م اعمًٚمٛملم

 .أىم٤مُمٝم٤م أن إمم اًمًٜم٦م هذه إىم٤مُم٦م



 24   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ضمٜمٌف, إمم وم٘مٛم٧م ومجئ٧م رُمْم٤من ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم يم٤من: ىم٤مل أنس قمـ :افثاين

 (2)دمقز ظمٚمٗمف أن٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أطمس ومٚمام ,(1) رهٓم٤م يمٜم٤م طمتك آظمر ضم٤مء صمؿ آظمر, ضم٤مء صمؿ

 ي٤م: ىمٚمٜم٤م أصٌحٜم٤م ومٚمام قمٜمدٟم٤م يّمٚمٝم٤م مل صالة صغم ُمٜمزًمف دظمؾ ومٚمام ُمٜمزًمف, دظمؾ صمؿ اًمّمالة, ذم

 أمحد رواه صٜمٕم٧م ُم٤م قمغم محٚمٜمل ذياًم وذاك ٟمٕمؿ: وم٘م٤مل اًم٤ٌمرطم٦م؟ ًمٜم٤م ومٓمٜم٧م أو اهلل رؾمقل

وؾمط ذم واًمٓمؼماين صحٞمحلم سمًٜمديـ ٟمٍم واسمـ  .سمٜمحقه ٕا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمًجد ذم يّمٚمقن اًمٜم٤مس يم٤من: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ :افثافث

 اًمٜمٗمر ُمٕمف ومٞمٙمقن اًم٘مرآن ُمـ رء اًمرضمؾ ُمع يٙمقن ,(3) أوزاقم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ رُمْم٤من

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٠مُمرين شمف,سمّمال ومٞمّمٚمقن أيمثر أو ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو واًمًت٦م اخلٛم٦ًم

 رؾمقل إًمٞمف ومخرج ومٗمٕمٚم٧م طمجريت سم٤مب قمغم طمّمػما  ًمف (4)أنّم٥م أن ذًمؽ ُمـ ًمٞمٚم٦م

 هبؿ ومّمغم اعمًجد ذم ُمـ إًمٞمف وم٤مضمتٛمع: ىم٤مًم٧م أظمرة اًمٕمِم٤مء صغم أن سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 قمغم احلّمػم وشمرك ومدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل اٟمٍمف صمؿ ـمقيال, ًمٞمال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 اعمًجد ذم ُمٕمف يم٤من سمٛمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمّمالة حتدصمقا  اًمٜم٤مس أصٌح ومٚمام طم٤مًمف,

 رؾمقل ومخرج. »(5)سم٤مًمٜم٤مس راضم٤م اعمًجد وأُمًك ُمٜمٝمؿش أيمثر وم٤مضمتٛمع» اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 أهؾ ومٙمثر ذًمؽ يذيمرون اًمٜم٤مس وم٤مصٌح سمّمالشمف ومّمٚمقا  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 يم٤مٟم٧م ومٚمام سمّمالشمف, ومّمٚمقا  ومخرج اًمث٤مًمث٦م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـش سم٠مهٚمف اهمتص طمتك» اعمًجد

 صمؿ أظمرة اًمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هبؿ ومّمغمش أهٚمف قمـ اعمًجد قمجز اًمراسمٕم٦م ٚم٦ماًمٚمٞم

 قم٤مئِم٦م؟ ي٤م اًمٜم٤مس ؿم٠من ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل: ىم٤مًم٧م اًمٜم٤مس وصم٧ٌم سمٞمتف دظمؾ

 اعمًجد ذم يم٤من سمٛمـ اًم٤ٌمرطم٦م سمّمالشمؽ اًمٜم٤مس ؾمٛمع اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م

 ومٗمٕمٚم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م, ي٤م طمّمػمك قمٜم٤م إـمق: وم٘م٤مل ىم٤مًم٧م هبؿ, ًمتّمكم ًمذًمؽ ومحِمدوا

: ي٘مقًمقن ُمٜمٝمؿ رضم٤مل ومٓمٗمؼ» ُمٙم٤مهنؿ اًمٜم٤مس وصم٧ٌم هم٤مومؾ همػم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وسم٤مت

                                                           

 .اًمٕمنمة دون ُم٤م اًمرهط (1)

 .ظمٗمػ: أي (2)

 .ُمتٗمرىملم: أي (3)

 ملسو هيلع هللا ىلص أنف واعمراد هٜم٤م اعمٜم٤مؾم٥م هق إول وًمٕمؾ ش ورومٕمف اًمٌمء ووع واًمٜمّم٥م »: ش اًمٚم٤ًمن » ذم أوع أي (4)

 ُمـ اعمًجد ذم طمجرة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اختذ » صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدي٨م وي١ميده اًم٤ٌمب أُم٤مم طمّمػما  شمْمع أن أُمره٤م

 ش188/  2» ُمًٚمؿ رواه احلدي٨م. ش... ٟم٤مس إًمٞمف اضمتٛمع طمتك ًمٞم٤مزم ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم طمّمػم

 .وهمػمه

 .هن٤مي٦م. اًمٜم٤مس يمثرة ُمـ رضم٦م ًمف أن أراد (5)



 25 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 اًمٜم٤مس قمغم أىمٌؾ اًمٗمجر ىم٣م ومٚمام» اًمّمٌح إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج طمتكش اًمّمالة

 هم٤مومال هذه ًمٞمٚمتل هلل واحلٛمد سم٧م ُم٤م واهلل أُم٤م اًمٜم٤مس أُّي٤مش سمٕمد أُم٤م وم٘م٤مل (1)شمِمٝمد صمؿ

 ظمِمٞم٧م وًمٙمـ رواي٦م وذم» قمٚمٞمٙمؿ يٗمؽمض أن ختقوم٧م وًمٙمٜمل ؿُمٙم٤مٟمٙم قمكم ظمٗمل وُم٤م

 وم٢من شمٓمٞم٘مقن ُم٤م إقمامل ُمـ وم٤ميمٚمٗمقا ش قمٜمٝم٤م ومتٕمجزوا اًمٚمٞمؾ صالة قمٚمٞمٙمؿ شمٗمرض أن

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومتقذم: اًمزهري ىم٤مل: أظمرى رواي٦م ذم زاد. متٚمقا  طمتك يٛمؾ ٓ اهلل

 ظمالوم٦م ُمـ وصدرا سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم ذًمؽ قمغم إُمر يم٤من صمؿ ذًمؽ, قمغم واًمٜم٤مس

 .(2)قمٛمر

 مج٤مقم٦م اًمؽماويح صالة ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهرة إطم٤مدي٨م وهذه ىمٚم٧م

سمٕم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص شمريمف يٜم٤مومٞمف وٓ اًمٚمٞم٤مزم شمٚمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٓؾمتٛمراره  هذا ذم اًمرا

 اخلِمٞم٦م هذه أن ؿمؽ وٓ. قمٚمٞمٙمؿ شمٗمرض أن ظمِمٞم٧م سم٘مقًمف قمٚمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف احلدي٨م

 شمرك وهق اعمٕمٚمقل يزول وسمذًمؽ يٕم٦م,اًمنم اهلل أيمٛمؾ أن سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص سمقوم٤مشمف زاًم٧م ىمد

 سمـ قمٛمر أطمٞم٤مه٤م أطمٞم٤مه٤م وهلذا اجلامقم٦م, ُمنموقمٞم٦م وهق اًم٤ًمسمؼ احلٙمؿ ويٕمقد اجلامقم٦م

 .اًمٕمٚمامء مجٝمقر وقمٚمٞمف وي٠ميت ؾمٌؼ يمام قمٜمٝمـ اهلل ريض اخلٓم٤مب

 ذم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مم: ىم٤مل اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م قمـ: اًمراسمع

 أيمؼم اهللش أيمؼم اهلل» ىم٤مل صمؿ ُم٤مء ُمـ دًمقا  قمٚمٞمف ٥مص صمؿ اًمٜمخؾ ضمريد ُمـ طمجرة

 ريمع صمؿ: ىم٤مل اًمٌ٘مرة ىمرأ  صمؿ» واًمٕمٔمٛم٦م, واًمٙمؼمي٤مء واجلؼموت اعمٚمٙمقت ذاش صمالصم٤م»

 ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ ريب ؾمٌح٤من: ريمققمف ذم ي٘مقل ومجٕمؾ ىمٞم٤مُمف ُمثؾ ريمققمف ومٙم٤من

 ًمريب: لوم٘م٤م ريمققمف ُمثؾ وم٘م٤مم اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ ,شىم٤مئام يم٤من ُمثٚمام» اًمٕمٔمٞمؿ

 ريب ؾمٌح٤من ؾمجقده ذم ي٘مقل ويم٤من (3)ىمٞم٤مُمف ُمثؾ ؾمجقده ذم ويم٤من ؾمجد صمؿ احلٛمد

 رب: اًمًجدشملم سملم ي٘مقل ويم٤منش ضمٚمس صمؿ» اًمًجقد ُمـ رأؾمف رومع صمؿ إقمغم,

 إقمغم ريب ؾمٌح٤من: وم٘م٤مل ؾمجد صمؿ» ؾمجقده سم٘مدر وضمٚمس ,شاهمٗمرزم رب» زم اهمٗمر

                                                           

 ذم ٟمّمٝم٤م ذيمرٟم٤م وىمد اًمِمٝم٤مدة ومٞمٝم٤م يذيمر اًمتل احل٤مضم٦م ظمٓم٦ٌم أرادت أهن٤م قمٜمدي وحيتٛمؾ سم٤مًمِمٝم٤مدة ٟمٓمؼ أنف شمٕمٜمل (1)

 .ُمٗمردة ـمٌٕمٜم٤مه٤م صمؿ إومم اًمرؾم٤مًم٦م ظمٓم٦ٌم

 .هلام واًمًٞم٤مق وأمحد ٟمٍم واسمـ ّمٞم٤مماًم ذم واًمٗمري٤مين واًمٜم٤ًمئل داود وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه (2)

 .اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم: يٕمٜمل (3)



 26   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 واح٤مئدة واًمٜم٤ًمء قمٛمران وآل ٌ٘مرةاًم ومٞمٝمـ ي٘مرأ  ريمٕم٤مت أرسمع ومّمغمش ىم٤مئام يم٤من ُمثٚمام

 .(1)سم٤مًمّمالة ومآذٟمف سمالل ضم٤مء طمتك وإنٕم٤مم

 ومٚمؿ صٛمٜم٤م: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض ذر أبق رواه ُم٤م ومٝمق ًمٗمْمٚمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص سمٞم٤مٟمف وأُم٤م - ج

 سمٜم٤م ي٘مؿ مل صمؿ اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذه٥م طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم اًمِمٝمر ُمـ ؾمٌع سم٘مل طمتك سمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص يّمؾ

 ٟمٗمٚمتٜم٤م ًمق اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م اًمٚمٞمؾ رؿمٓم ذه٥م طمتك اخل٤مُم٦ًم ذم سمٜم٤م وىم٤مم اًم٤ًمدؾم٦م ذم

 يّمؾ مل صمؿ ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يمت٥م يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم ُمـ إٟمف: وم٘م٤مل هذه ًمٞمٚمتٜم٤م سم٘مٞم٦م

 طمتك سمٜم٤م وم٘م٤مم وٟم٤ًمءه أهٚمف ودقمك اًمث٤مًمث٦م سمٜم٤م ومّمغم اًمِمٝمر ُمـ صمالث سم٘مل طمتك سمٜم٤م

 داود وأبق ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه. اًمًحقر ىم٤مل اًمٗمالح؟ وُم٤م: ىمٚم٧م اًمٗمالح ختقومٜم٤م

 واسمـ أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح ذم واًمٓمح٤موي ُم٤مضم٦م واسمـ واًمٜم٤ًمئل وصححف واًمؽمُمذي

 ىم٤مم ُمـ: »ىمقًمف احلدي٨م ُمـ واًمِم٤مهد. صحٞمح وؾمٜمدهؿ واًمٌٞمٝم٘مل, واًمٗمري٤ميب ٟمٍم

 هذا ي١ميد اإلُم٤مم ُمع رُمْم٤من ىمٞم٤مم صالة ومْمٞمٚم٦م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر وم٢مٟمفش  ..اإلُم٤مم ُمع

 يّمكم أن يٕمجٌؽ: ًمف ىمٞمؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: ٤ملىمش 62 ص» اعم٤ًمئؾ ذم داود أبق ذيمره ُم٤م

 .اًمٜم٤مس ُمع يّمكم ىم٤مل وطمده؟ أو رُمْم٤من ذم اًمٜم٤مس ُمع اًمرضمؾ

: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل ُمٕمف, ويقشمر اإلُم٤مم ُمع يّمكم أن يٕمجٌٜمل: ي٘مقل أجْم٤م وؾمٛمٕمتف 

 اسمـ ذيمر وُمثٚمفش  ًمٞمٚمتف سم٘مٞم٦م ًمف اهلل يمت٥م يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم إذا اًمرضمؾ إن»

 - اًم٘مٞم٤مم ي١مظمر: أؾمٛمع وأن٤م ٕمحد ىمٞمؾ:  داود أبق ٤ملىم صمؿ أمحد قمـش 91 ص» ٟمٍم

 .(2)إزم أطم٥م اعمًٚمٛملم ؾمٜم٦م ٓ,: ىم٤مل اًمٚمٞمؾ؟ آظمر إمم - اًمؽماويح يٕمٜمل

 [3 ص اًمؽماويح صالة] 

                                                           

 ُمالطمٔم٦م ُمع وهمػمهؿ وُمًٚمؿ وأمحد واًمٜم٤ًمئل ٟمٍم واسمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه واحلدي٨م ش اًمٗمجر صالة يٕمٜمل » (1)

 اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف اًمًجدشملم سملم اًم٘مقل واحل٤ميمؿ[ اًم٘مقؾملم سملم اًمتل إظمرى اًمرواي٤مت ذم اًمزي٤مدات

 .صم٘م٤مت ٤مًمفورضم

 وإن اًمٚمٞمؾ آظمر إمم اًمت٠مظمػم ُمع هب٤م آٟمٗمراد ُمـ قمٜمده أومْمؾ هب٤م اًمتٌٙمػم ُمع اًمؽموايح صالة ذم آضمتامع يٕمٜمل (2)

 ذم اًمٜم٤مس ُمع أطمٞم٤مه٤م اًمتل اًمٚمٞم٤مزم شمٚمؽ ذم هل٤م  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إلىم٤مُم٦م أومْمؾ وم٤مجلامقم٦م ظم٤مص٦م ومْمٞمٚم٦م ًمٚمت٠مظمػم يم٤من

 .أن إمم قمٛمر قمٝمد ُمـ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف ضمرى وًمذًمؽ وهمػمه قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم ؾمٌؼ يمام اعمًجد



 27 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 رـعة( 11) من أـثر افساويح ملسو هيلع هللا ىلص افرشول يصل مل

 وطمْمف, وومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص سم٢مىمراره اًمؽماويح صالة ذم اجلامقم٦م ُمنموقمٞم٦م أثٌتٜم٤م أن وسمٕمد

 أن وم٤مقمٚمؿ اًمٜم٤مس, ُمع أطمٞم٤مه٤م اًمتل اًمٚمٞم٤مزم شمٚمؽ ذم ملسو هيلع هللا ىلص ريمٕم٤مشمف قمدد يم٤مٟم٧م ؿيم ومٚمٜمٌلم

 :طمديثلم اعم٠ًمخ٦م هذ ذم ًمديٜم٤م

 يمٞمػ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾم٠مل أنف اًمرمحـ قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ :األول

 ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »وم٘م٤مًم٧م رُمْم٤من؟ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م

 طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤م يّمكم ريمٕم٦م, ةقمنم إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من

 رواهش. صمالصم٤م يّمكم صمؿ وـمقهلـ, طمًٜمٝمـ قمـ شم٠ًمل ومال أرسمٕم٤م يّمكم صمؿ وـمقهلـ,

 اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف وُم٤مًمؽ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي داود وأبق قمقاٟم٦م وأبق وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 رُمْم٤من ؿمٝمر ذم صالشمف يم٤مٟم٧م: »وهمػممه٤م وُمًٚمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ رواي٦م وذم. وأمحد

 قمٜمد أظمرى رواي٦م ذم ضم٤مء ًمٙمـش. اًمٗمجر ريمٕمت٤م ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ريمٕم٦م قمنم ثصمال وهمػمه

 صمؿ ريمٕم٦م, قمنم صمالث سم٤مًمٚمٞمؾ يّمكم يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م وهمػمه اًمٌخ٤مري وقمٜمف ُم٤مًمؽ

 .ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم سم٤مًمّمٌح اًمٜمداء ؾمٛمع إذا يّمكم

 يم٤من ًمٙمقٟمف اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م اًمٚمٞمؾ صالة إمم إو٤موم٦م شمٙمقن أن حيتٛمؾ احل٤مومظ ىم٤مل 

 يم٤من أنف قمٜمٝم٤م ُمًٚمؿ قمٜمد صم٧ٌم وم٘مد اًمٚمٞمؾ صالة سمف يٗمتتح يم٤من ُم٤م أو تف,سمٞم ذم يّمٚمٞمٝم٤م

 .ظمٗمٞمٗمتلم سمريمٕمتلم يٗمتتحٝم٤م

 ومّمغم اًمٚمٞمٚم٦م, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ٕرُم٘مـ: ىم٤مل أنف اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد قمـ

 ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ـمقيٚمتلم, ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم, ريمٕمتلم

 ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون

 صمالث ومذًمؽ أوشمر صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون

 .ٟمٍم واسمـ داود وأبق قمقاٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ وقمٜمف ُم٤مًمؽ رواه ريمٕم٦م قمنمة

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :افثاين

 أن ورضمقٟم٤م اعمًجد ذم اضمتٛمٕمٜم٤م اًم٘م٤مسمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام وأوشمر, ريمٕم٤مت صمامن رُمْم٤من ؿمٝمر



 28   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ذم اًم٤ٌمرطم٦م اضمتٛمٕمٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م وم٘مٚمٜم٤م دظمٚمٜم٤م صمؿ أصٌحٜم٤م طمتك ومٞمف ٟمزل ومٚمؿ خيرج

 ٟمٍم اسمـ رواه. قمٚمٞمٙمؿ يٙمت٥م أن ظمِمٞم٧م إين: وم٘م٤مل سمٜم٤م شمّمكم أن ورضمقٟم٤م اعمًجد

 شم٘مقيتف, إمم اًمتٚمخٞمص وذم اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وأؿم٤مر ىمٌٚمف, سمام طمًـ وؾمٜمده واًمٓمؼماين,

ه  .صحٞمحٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م ٓسمـ وقمزا

 [18 ص اًمؽماويح صالة] 

 به افعؿل جيوز ال جدا ضعقف افعؼين حديث

 رواه ُم٤م وأُم٤م: إول احلدي٨م ذح حت٧مش 206 - 205/  4» اًمٗمتح ذم ىم٤مل صمؿ

 قمنميـ رُمْم٤من ذم يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿمٞم٦ٌم اسمـ

 اًمّمحٞمحلم ذم اًمذي هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م قم٤مروف وىمد وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مدهش واًمقشمر ريمٕم٦م

 احل٤مومظ اعمٕمٜمك هذا إمم وؾمٌ٘مف. همػمه٤م ُمـ ًمٞمال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمح٤مل أقمٚمؿ يمقهن٤م ُمع

 .اًمراي٦م ٟمّم٥م ذم اًمزيٚمٕمل

 احل٤موي» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام ضمدا وٕمٞمػ هذا قم٤ٌمس اسمـ وطمدي٨م: ىمٚم٧م

: اًمت٘مري٥م ذم احل٤مومظ ىم٤مل قمثامن سمـ إسمراهٞمؿ ؿمٞم٦ٌم أب٤م ومٞمف أن فوقمٚمت 73/  2ش ًمٚمٗمت٤موي

 ش.احلدي٨م ُمؽموك»

 آ اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم وٓ آذار ذم إٓ أُم٦م هٚمٙم٧م ُم٤م يمحدي٨م اعمقوققم٤مت يروي وأنف

 سم٠من اًمًٌٙمل سح وىمد. ُمٜم٤ميمػمه مجٚم٦م ُمـ اًمؽماويح ذم اًمذي هذا طمديثف وأن آذار ذم

 .ٕمٗمفو يِمتد ٓ أن اًمْمٕمٞمػ سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ ذط

 قمـ ٟم٘مٚمف وومٞمام: ىمٚم٧م. طمديثف إمم يٚمتٗم٧م ومال ؿمٕم٦ٌم ُمثؾ يٙمذسمف وُمـ اًمذهٌل ىم٤مل

 ىم٤مل صمؿ. ومت٠مُمؾ سم٤مًمٕمنميـ اًمٕمٛمؾ يرى ٓ أنف إمم اهلٞمتٛمل ُمـ ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرة اًمًٌٙمل

 ريمٕم٦م اًمٕمنميـ أن وم٤محل٤مصؾ: طم٤ٌمن اسمـ رواي٦م ُمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ذيمر أن سمٕمد اًمًٞمقـمل

 ذم سمام متًٙمٜم٤م ُمـ إًمٞمف ذهٌٜم٤م ومٞمام هم٤مي٦م طم٤ٌمن اسمـ صحٞمح ذم وُم٤م ,ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ شمث٧ٌم مل

 ومم٤م قمنمة, إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ٓ يم٤من إٟمف قم٤مئِم٦م قمـ اًمٌخ٤مري



 29 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   طمٙم٤مُمٝم٤مصالة اًمؽماويح وأ 

 اًمريمٕمتلم قمغم وافم٥م يمام قمٚمٞمف وافم٥م قمٛمال قمٛمؾ إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف أجْم٤م ًمذًمؽ يدل

 ومٕمؾ وًمق قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمٞم٤م اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمّمالة يمقن ُمع اًمٕمٍم سمٕمد ىمْم٤ممه٤م اًمٚمتلم

 .شم٘مدم ُم٤م ىم٤مًم٧م طمٞم٨م قم٤مئِم٦م قمغم خيػ مل وىمع وًمق أبدا, يؽميمٝم٤م مل ُمرة وًمق اًمٕمنميـ

 اًمٕمنميـ ورومْمف ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى اظمتٞم٤مره إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة يمالُمف وذم: ىمٚم٧م 

 .ومتدسمر اًمِمديد ًمْمٕمٗمٝم٤م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم اًمقاردة

 [22 ص اًمؽماويح صالة] 

 جواز ظدم ظذ دفقل رـعة ظؼة اإلحدى ظذ ملسو هيلع هللا ىلص اؿتصاره

 ظؾقفا افزيادة

 سم٤مًمٜمص ريمٕم٦م قمنمة إطمدى هق إٟمام اًمٞمؾ ىمٞم٤مم ريمٕم٤مت قمدد أن ؾمٌؼ مم٤م ًمٜم٤م شمٌلم

 اؾمتٛمر ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمقوقح ًمٜم٤م ئمٝمر ومٞمف شم٠مُمٚمٜم٤م وإذا ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٕمؾ ُمـ اًمّمحٞمح

 وم٢مذا همػمه, ذم أو رُمْم٤من ذم ذًمؽ ؾمقاء قمٚمٞمف يزيد ٓ طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمٕمدد هذا قمغم

 واًمٙمًقف آؾمتً٘م٤مء يمّمالة وهمػمه٤م اًمرواشم٥م ًمًٜمـا أن أذه٤مٟمٜم٤م ذم اؾمتحيٟم٤م

 دًمٞمال آًمتزام هذا ويم٤من اًمريمٕم٤مت ُمـ ُمٕمٞمٜم٤م قمددا مجٞمٕم٤م ومٞمٝم٤م أجْم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اًمتزم

 جيقز ٓ اًمؽماويح صالة ومٙمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م, اًمزي٤مدة جيقز ٓ اٟمف قمغم اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمًٚمَّام

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمتزاُمف ذم قراتاعمذيم اًمّمٚمقات ُمع ٓؿمؽمايمٝم٤م اعمًٜمقن اًمٕمدد قمغم ومٞمٝم٤م اًمزي٤مدة

 ظمرط ذًمؽ ودون اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اًمٗمرق ادقمك ومٛمـ قمٚمٞمف, يزيد ٓ ومٞمٝم٤م ُمٕمٞمٜم٤م قمددا

 أن ذم اخلٞم٤مر ًمٚمٛمّمكم يٙمقن طمتك اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ اًمؽماويح صالة وًمٞم٧ًم. اًم٘مت٤مد

 ُمع شمنمع أهن٤م طمٞم٨م ُمـ اًمٗمرائض شمِمٌف ُم١ميمدة ؾمٜم٦م هل سمؾ ؿم٤مء, قمدد سم٠مي يّمٚمٞمٝم٤م

 اًمًٜمـ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يزاد ٓ سم٠من أومم احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ومٝمل ٕمٞم٦م,اًمِم٤موم ىم٤مًم٧م يمام اجلامقم٦م

 فمٜم٤م واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م ذم اًمؽماويح ُمـ ريمٕم٤مت أرسمع مجع ُمـ ُمٜمٕمقا  وهلذا اًمرواشم٥م,

 قمام شمٖمػم ومال اجلامقم٦م سمٓمٚم٥م اًمٗمرض أؿمٌٝم٧م اًمؽماويح سم٠من» واطمتجقا  شمرد مل أهن٤م ُمٜمٝمؿ

 ذم ٕن وارد ُمٜمٝمام يمؾ سمريمٕمتلم ريمٕمتلم وصؾ ُمـ ُمٜمٕمقا  يمٞمػ ومت٠مُمؾش. ومٞمٝم٤م ورد
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 هبذه ٟمٛمٜمع أن طمٞمٜمئذ ًمٜم٤م حيؼ أومال. اًمٗمّمؾ ُمـ ومٞمٝم٤م ورد ح٤م شمٖمٞمػًما  - قمٜمدهؿ - اًمقصؾ

 سمغم مهللا اًمٌت٦م؟ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ ريمٕم٤مت قمنم زي٤مدة ُمـ ذاُت٤م احلج٦م

 ٟمٗمال اًمؽماويح صالة اقمتؼمٟم٤م ًمق أنف قمغم ُمديمر؟ ُمـ ومٝمؾ وأطمرى, أومم سم٤معمٜمع هذا سمؾ

 ح٤م ٟمج٤موزه ٓ قمددا ومٞمٝم٤م ٟمحـ ٟمٚمتزم أن ًمٜم٤م جيز مل ُمٕملم سمٕمدد اًمِم٤مرع حيدده مل ُمٓمٚم٘م٤م

. اًمٕم٤ٌمدات ُمـ قم٤ٌمدة ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف شمرد مل صٗم٦م اًمتزام يًقغ ٓ أنف: إصقل ذم صم٧ٌم

 قمدم ٕن: »ُمٚمخّمف ُم٤مش إبرار جم٤مًمس» ص٤مطم٥م احلٜمٗمل روُمل أمحد ُمال اًمِمٞمخ ىم٤مل

 أو شمٜمٌف ًمٕمدم أو ُم٤مٟمع ًمقضمقد أو إًمٞمف ٤مضم٦ماحل ًمٕمدم إُم٤م إول اًمّمدر ذم اًمٗمٕمؾ وىمقع

 اًمٌدٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم ُمٜمٗمٞم٤من وإوٓن ُمنموقمٞمتف, ًمٕمدم أو ًمٙمراه٦م أو ًمتٙم٤مؾمؾ

 يٙمـ مل اإلؾمالم فمٝمقر وسمٕمد شمٜم٘مٓمع ٓ شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب ذم احل٤مضم٦م ٕن اعمحْم٦م

 إمم اعم١مدي اًمٔمـ أؾمقأ  ومذاك واًمتٙم٤مؾمؾ اًمتٜمٌف قمدم ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل ئمـ وٓ ُم٤مٟمع ُمٜمٝم٤م

 اًمٕم٤ٌمدات ذم أتك عمـ ي٘م٤مل ويمذًمؽ ُمنموقم٦م, همػم ؾمٞمئ٦م يمقهن٤م إٓ يٌؼ ومٚمؿ اًمٙمٗمر,

 اًمٗمٕمؾ ذم اًمٕم٤ٌمدة وصػ يم٤من ًمق إذ اًمّمح٤مسم٦م زُمـ ذم شمٙمـ مل سمّمٗم٦م اعمحْم٦م اًمٌدٟمٞم٦م

 ضمٕمؾ وح٤م ُمٙمروه٦م, سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم وضمد ح٤م طمًٜم٦م سمدقم٦م يمقهن٤م ي٘متيض اعمٌتدع

 وىمراءة إذان وذم اخلٓم٥م ذم اًمٜمٖمامت وأنقاع ومٞمٝم٤م واجلامقم٦م اًمرهم٤مئ٥م صالة اًمٗم٘مٝم٤مء

 ىم٤مل ومٛمـ اعمٜمٙمرة, اًمٌدع ُمـ ذًمؽ وٟمحق اجلٜم٤مزة أُم٤مم سم٤مًمذيمر واجلٝمر اًمريمقع ذم اًم٘مرآن

 اًمٕم٤مم قمٛمقم ومٞمٌ٘مك سمدقم٦م همػم إُم٤م ومٝمق اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕدًم٦م طمًٜمف صم٧ٌم ُم٤م: ًمف ىمٞمؾ سمحًٜمٝم٤م

 قمغمش رد ومٝمق أُمرٟم٤م قمٚمٞمف ًمٞمس قمٛمؾ يمؾ»  وطمدي٨مش  والًم٦م سمدقم٦م يمؾ طمدي٨م ذم

 ظمص ُم٤م قمدا ومٞمام طمج٦م اعمخّمقص واًمٕم٤مم اًمٕم٤مم هذا ُمـ خمّمقص٤م ويٙمقن طم٤مًمف,

 ُمـ ًمٚمتخّمٞمص يّمٚمح دًمٞمؾ إمم اطمت٤مج أجْم٤م أطمدث ومٞمام اخلّمقص ادقمك ومٛمـ ُمٜمف,

 ومٞمف, اًمٌالد أيمثر وًمٕم٤مدة ًمٚمٕمقام ٟمٔمر وٓ آضمتٝم٤مد سم٠مهؾ خمتص إمج٤مع أو ؾمٜم٦م أو يمت٤مب

 مل ُم٤م اًمديـ ُمـ ذع وم٘مد ومٕمؾ أو ىمقل ُمـ ممشمٕم٤م اهلل إمم سمف يت٘مرب ؿمٞمئ٤م أطمدث ومٛمـ

 .ؾمٞمئ٦م إٓ شمٙمقن ٓ اعمحْم٦م اًمٌدٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات ذم سمدقم٦م يمؾ أن ومٕمٚمؿ اهلل, سمف ي٠مذن

 [25 ص اًمؽماويح صالة] 
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 رـعة( 11) ظذ افزيادة جواز ظدم حول صبفات

 وجواهبا افساويح يف

 أن اًمٗم٤مئدة مت٤مم ُمـ وم٢من قمٚمٞمف, اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف اًمٜمص هذا إوم٤مدة قمرومٜم٤م إذا

 قمٚمٞمٝم٤م اجلقاب ُمع اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل اًمٌٕمض يقرده٤م ىمد اًمتل اًمِمٌٝم٤مت سمٕمض ٟمًقق

 :وم٠مىمقل أُمره ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اًم٘م٤مرئ يٙمقن طمتك

 ُمـش. ًمٚمٕمدد اعمٕملم اًمٜمص صمٌقت قمدم قمغم دًمٞمؾ اًمٕمٚمامء اظمتالف: »إومم اًمِمٌٝم٦م

 سمٞم٤مهن٤م ؾمٞم٠ميت يمام يمثػمة أىمقال قمغم اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن اعمٕمٚمقم

 مل صم٧ٌم ًمق إذ اًمٕمدد ذم ٟمص وضمقد قمدم قمغم يدل آظمتالف هذا إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل وم٘مد

 اًمقشمر يمٕمدد ومٞمف خيتٚمػ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ ُمـ ذًمؽ صم٧ٌم وًمق قمدده٤م ذم آظمتالف ي٘مع

 .واًمرواشم٥م

 اًمٜمص, وضمقد قمدم ؾمٌٌف يٙمقن ُم٤م آظمتالوم٤مت ُمـ سم٠من ٟمًٚمؿ ٟمحـ: اجلقاب 

 ًمٞمس آظمتالف أن ُمٜمف يٗمٝمؿ وم٢مٟمف اًم٘مقل هذا اًمًٞمقـمل ي٘مرر أن ٞم٥ماًمٕمج ُمـ وًمٙمـ

 اظمتالوم٤مت هٜم٤مك أن اعمٕمٚمقم ُمـ أنف ُمع اًمٜمص, صمٌقت قمدم وهق واطمد ؾم٥ٌم إٓ ًمف

 ىم٤مل اًمذي اإلُم٤مم إمم وصقًمف قمدم يم٤من سمؾ اًمٜمص وضمقد قمدم ؾمٌٌٝم٤م يٙمـ مل يمثػمة

 ومٝمٛمف وًمٙمـ صحٞمح٤م فسمٚمٖم أو سمف, احلج٦م شم٘مقم ٓ ـمريؼ ُمـ وًمٙمـ سمٚمٖمف أنف أو سمخالومف,

 آظمتالف أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ وهمػم أظمر, اإلُم٤مم ومٝمٛمف اًمذي اًمقضمف همػم وضمف قمغم

 أؾم٤ٌمب - شمرى يمام - ًمف سمؾ واطمد, ؾم٥ٌم ًمف ًمٞمس وم٤مٓظمتالف اًمٕمٚمامء ذيمره٤م اًمتل

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسمت٤م ٟمّمقص٤م ومٞمٝم٤م أن ُمع ومٞمٝم٤م اظمتٚمٗمقا  يمثػمة ُم٤ًمئؾ هٜم٤مك أن شمرى أٓ يمثػمة,

 أٓ واوح٤م ُمث٤مٓ ذًمؽ قمغم وًمٜميب وإظم٤ٌمر, سم٤مًمٗم٘مف ءاًمٕمٚمام قمٜمد ُمٕمٚمقم هق يمام

 ُمـ يمٚمٝمؿ اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وم٘مدش ُمٜمف واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمّمالة ذم اًمٞمديـ رومع» وهق

 طمديث٤م قمنميـ ٟمحق ومٞمف ورد أنف ُمع احلٜمٗمٞم٦م قمدا ُم٤م ُمنموقمٞمتف قمغم اعمذاه٥م خمتٚمػ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة وصػ قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدي محٞمد أب٤م أن سمٕمْمٝم٤م وذم صحٞمح٤م

 صدىم٧م: »ًمف ىم٤مًمقا  وصٗمٝم٤م ُمـ ومرغ ومٚمام اًمرومع ومٞمف وذيمر اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمنمة سمحْمقر
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 ريض طمٜمٞمٗم٦م أبق أضم٤مب وىمد. اًمٌخ٤مري رواهش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا

 قمـ طمدي٨م ومٞمف يّمح مل ٕنف: » سم٘مقًمف سم٤مًمرومع أظمذه قمدم قمـ ؾمئؾ طملم  قمٜمف اهلل

 ذم احلٜمٗمٞم٦م ذيمره٤م اعمحدصملم أطمد لموسم سمٞمٜمف ضمرت ُمٕمرووم٦م طمٙم٤مي٦م ذمش  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وىمػ أنف ًمق ي٘مقًمف أن يٛمٙمـ ٓ اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ىمٌؾ ُمـ اًم٘مقل ومٝمذا يمتٌٝمؿ,

 اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اخلالف أن قمغم دًمٞمؾ أيمؼم ومٝمذا إًمٞمٝم٤م, أذٟم٤م اًمتل اًمٓمرق هذه قمغم

 ُمـ اإلُم٤مم إمم وصقًمف قمدم هق اًم٥ًٌم سمؾ اًمٜمص, صمٌقت أو وضمقد قمدم ؾمٌٌف ًمٞمس

 .شمٕم٤ممم اهلل رمحف ٟمٗمًف طمٜمٞمٗم٦م أبق اإلُم٤مم ذًمؽ قمـ قمؼم يمام صحٞمح ـمريؼ

 .سم٤مًمًٜم٦م اعمِمتٖمٚملم قمٜمد ُمٕمرووم٦م يمثػمة أُمثٚم٦م ُمـ واطمد ُمث٤مل وهذا

 ٟمص ورود قمدم قمغم يدل ٓ وطمده٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم آظمتالف أن ومٙمام: أىمقل

 ٟمص ودور قمدم قمغم يدل ٓ اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم آظمتالف ومٙمذًمؽ ومٞمٝم٤م, صم٤مسم٧م

 اخلالف سم٥ًٌم اًمٜمص يرد أن جيقز ومال ومٞمف صم٤مسم٧م وارد اًمٜمص أن اًمقاىمع ٕن ومٞمف, صم٤مسم٧م

 ومال: »شمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سم٘مقل قمٛمال اًمٜمص إمم سم٤مًمرضمقع اخلالف يزال أن اًمقاضم٥م سمؾ

 مم٤م طمرضم٤م أنٗمًٝمؿ ذم جيدوا ٓ صمؿ سمٞمٜمٝمؿ ؿمجر ومٞمام حيٙمٛمقك طمتك ي١مُمٜمقن ٓ ورسمؽ

 ششمًٚمٞمام ويًٚمٛمقا  ىمْمٞم٧م

 سم٤مهلل شم١مُمٜمقن يمٜمتؿ إن واًمرؾمقل اهلل إمم ومردوه رء ذم شمٜم٤مزقمتؿ وم٢من» :وىمقًمف

 ش.شم٠مويال وأطمًـ ظمػم ذًمؽ أظمر واًمٞمقم

 ىم٤مئؾ ي٘مقل وىمد .شقمٜمٝم٤م يٜمف مل ُم٤م اًمٜمص قمغم اًمزي٤مدة ُمـ ُم٤مٟمع ٓ: »اًمث٤مٟمٞم٦م اًمِمٌٝم٦م

 وم٘مط ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمؽماويح صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمٜمص صم٧ٌم أنف ؾمٚمٛمٜم٤م: آظمر

 اًمزي٤مدة ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م ٟمرى ٓ وًمٙمـ قمنميـ صاله٤م أن ومٞمف اًمذي اخلؼم وٕمػ صم٧ٌم وأنف

 .قمٜمٝم٤م يٜمف مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٕن قمٚمٞمف

 إصؾ وهذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ إٓ شمث٧ٌم ٓ أهن٤م اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ: ىمٚم٧م 

 ٕي جل٤مز إصؾ هذا وًمقٓ ومٞمف, خي٤مًمػ قم٤مح٤م ُمًٚمام ٟمتّمقر وٓ اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ

 واؾمتٛمراره ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف قمدده٤م اًمث٤مسم٧م واًمٗمرائض سمؾ اًمًٜمـ ريمٕم٤مت قمدد ذم يزيد أن ُمًٚمؿ

 ٟمٓمٞمؾ ٕن رضورة ومال اًمٌٓمالن فم٤مهر سملم وهذا قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة قمـ يٜمف مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمزقمؿ قمٚمٞمف
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 اًمؽماويح صالة قمغم اًمزي٤مدة أنش 24 - 22 ص» ُمٗمّمال سمٞمٜم٤م أن ؾمٌؼ وىمد ظم٤مص٦م, اًمٙمالم ومٞمف

 .ومتذيمره واًمرواشم٥م ًمًٜمـا قمغم اًمزي٤مدة ُمـ سم٤معمٜمع أظمرى

 سمٕمْمٝمؿ متًؽش واًمٕم٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمّمقص اًمتٛمًؽ: »اًمث٤مًمث٦م اًمِمٌٝم٦م

 قمدد حتديد سمدون اًمّمالة ُمـ اإليمث٤مر قمغم احلض ذم واًمٕم٤مُم٦م اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمّمقص

 ٟمٗمًؽ قمغم وم٠مقمٜمل: »اجلٜم٦م ذم ُمراوم٘متف ؾم٠مخف وىمد يمٕم٥م سمـ ًمرسمٞمٕم٦م ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف. ُمٕملم

ٟم٦م أبقو صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ رواهش اًمًجقد سمٙمثرة  اهلل ريض هريرة أيب ويمحدي٨م. قمقا

 سم٢مـمالىمٝم٤م شمٗمٞمد اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ ذًمؽ وٟمحق. ش رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم يرهم٥م يم٤من»  قمٜمف

 .اعمّمكم ؿم٤مء قمدد سم٠مي اًمّمالة ُمنموقمٞم٦م وقمٛمقُمٝم٤م

 يم٤مًمتل طمٙم٤ميتٝم٤م شم٤ًموي ٓ ؿمٌٝم٦م هل سمؾ ضمدا واه متًؽ هذا أن: واجلقاب

 ُمـ اًمِم٤مرع ي٘مٞمده مل ومٞمام يًقغ امإٟم إـمالىمٝم٤م قمغم سم٤معمٓمٚم٘م٤مت اًمٕمٛمؾ وم٢من ىمٌٚمٝم٤م؟

 آيمتٗم٤مء وقمدم سمف اًمت٘مٞمد جي٥م وم٢مٟمام سم٘مٞمد ُمٓمٚم٘م٤م طمٙمام اًمِم٤مرع ىمٞمد إذا أُم٤م اعمٓمٚم٘م٤مت,

 صالة ٕهن٤م اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ ًمٞم٧ًمش اًمؽماويح صالة» ُم٠ًمختٜم٤م يم٤مٟم٧م وح٤م سم٤معمٓمٚمؼ,

 ٓمٞمؾشمٕم جيقز ومال اًمٗمّمؾ هذا أول ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ سمٜمص ُم٘مٞمدة

 هب٤م خي٤مًمػ صالة يّمكم يمٛمـ إٓ ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ ُمثؾ وُم٤م سم٤معمٓمٚم٘م٤مت متًٙم٤م اًم٘مٞمد هذا

 ىمقًمف ُمتٜم٤مؾمٞم٤م ويمٞمٗم٤م يمام خي٤مًمٗمٝم٤م اًمّمحٞمح٦م سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد قمٜمف اعمٜم٘مقًم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة

 اًمٔمٝمر ُمثال يّمكم يمٛمـ اعمٓمٚم٘م٤مت شمٚمؽ سمٛمثؾ حمتج٤مش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص

 خيٗمك ٓ هذا ووم٤ًمد. ؾمجدات أو سمريمققملم يّمكم ويمٛمـ أرسمٕم٤م اًمٗمجر وؾمٜم٦م مخ٤ًم

 أن سمٕمدش 25 صش » اإلسمداع» ذم حمٗمقظ قمكم اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل وهلذا قم٤مىمؾ, قمغم

 قمغم اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمريمف ُم٤م أن إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمٚمامء ٟمّمقص ُمـ ٟم٘مؾ

 سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت اًمتٛمًؽ أن وقمٚمٛم٧م:  ىم٤مل ُمذُمقُم٦م سمدقم٦م وومٕمٚمف اًمًٜم٦م هق ومؽميمف ومٕمٚمف

 قمقًمٜم٤م وًمق قمٜمف, اهلل هنك اًمذي اعمتِم٤مسمف اشم٤ٌمع هق وشمريمف اًمرؾمقل سمٞم٤من قمـ ًمٖمٗمٚم٦ما ُمع

 ٓ اًمٌدقم٦م أبقاب ُمـ يمٌػم سم٤مب ٟمٗمتح ٓ اًمٌٞم٤من قمـ اًمٜمٔمر وسومٜم٤م اًمٕمٛمقُم٤مت قمغم

 :شم٘مدم ُم٤م قمغم ذًمؽ ذم أُمثٚم٦م وإًمٞمؽ طمد قمٜمد اًمديـ ذم آظمؽماع ي٘مػ وٓ ؾمده يٛمٙمـ

 هذا سمٕمٛمقم متًٙمٜم٤م ًمق. ُمقوقع ظمػم اًمّمالة: اًمٓمؼماين طمدي٨م ذم ضم٤مء :األول



 34   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 سمدقم٦م ؿمٕم٤ٌمن صالة شمٙمقن ويمٞمػ ُمذُمقُم٦م؟ سمدقم٦م اًمرهم٤مئ٥م صالة شمٙمقن يمٞمػ

 ىمٌٞمحت٤من سمدقمت٤من أهنام قمغم اًمٕمٚمامء ٟمص وىمد احلدي٨م؟ قمٛمقم ذم دظمقهلام ُمع ُمذُمقُم٦م

 .ي٠ميت يمام ُمذُمقُمت٤من

ـْ َدقَم٤م إمَِم اهلل وَ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل :افثاين ـُ ىمَْقًٓ مِمَّ ًَ ـْ أطَْم : وضمؾ قمز وىم٤مل ﴾قَمِٛمَؾ َص٤محِل٤ًمَوَُم

ذان إٟم٤ًمن ًمٜم٤م اؾمتح٥م إذا ﴾اْذيُمُروا اهلل ذيِْمًرا يَمثػًِما ﴿  واًمؽماويح واًمٙمًقوملم ًمٚمٕمٞمديـ ٕا

 داع اعم١مذن إن: ًمٜم٤م وم٘م٤مل طمٞم٤مشمف؟ ـمقل وشمريمٝم٤م هب٤م ي٠مُمر ومل يٗمٕمٚمٝم٤م مل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل يمٞمػ وىمٚمٜم٤م

 سمدقمتف؟ شمٌٓمؾ ويمٞمػ احلج٦م قمٚمٞمف شم٘مقم يمٞمػ هلل ذايمر اعم١مذن وإن اهلل إمم

ِلِّ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل :افثافث ٔي٦م ﴾إِنَّ اهلل َوَُمالَئَِٙمتَُف يَُّمٚمهقَن قَمغَم اًمٜمٌَّ  إظمذ صح ًمق. ا

 اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم[ ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف] واًمًالم سم٤مًمّمالة شمٕم٤ممم اهلل إمم يت٘مرب أن ًمّمح سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت

 ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يْمٕمٝم٤م مل اًمتل إُمٙمٜم٦م ُمـ ذًمؽ همػم إمم وؾمجقده٤م واقمتداهل٤م وريمققمٝم٤م

 ُمٕمتؼمة؟ قم٤ٌمدة اًمّمٗم٦م هبذه اًمّمالة وشمٙمقن ذًمؽ, سمٛمثؾ شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب جيٞمز اًمذي وُمـ

 اًمٌخ٤مري؟ رواهش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا »  طمدي٨م ُمع هذا ويمٞمػ

 وومٞمام اًمٕمنم واًمٌٕمؾ واًمٕمٞمقن اًمًامء ؾم٘م٧م ومٞمام»  احلدي٨م صحٞمح ذم ورد :افرابع

 هلؿ ُمًتٜمد وٓ ومٞمٝم٤م اًمزيم٤مة ًمقضم٧ٌم اهذ سمٕمٛمقم أظمذ ًمقش اًمٕمنم ٟمّمػ سم٤مًمٜمْمح ؾم٘مل

 ومٕمٚمف قمغم اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع شمريمف ُم٤م أن وهق إصؾ هذا ؾمقى اًمزيم٤مة وضمقب قمدم ذم

 .اًمٌدقم٦م هق وومٕمٚمف اًمًٜم٦م هق ومؽميمف

 [28 ص اًمؽماويح صالة]

 افساويح رـعات ظدد يف افعؾامء اختالف يف احلؼقؼي افسبب

 ومام ُمٕم٤مرض أي ُمـ اًمٜمص ُم٦موؾمال يمٚمٝم٤م اًمِمٌٝم٤مت هذه سمٗم٤ًمد ؾمٚمٛمٜم٤م: ىمٞمؾ وم٢من

 اًمؽماويح؟ ريمٕم٤مت قمدد ذم خيتٚمٗمقن اًمٕمٚمامء ضمٕمؾ اًمذي اًم٥ًٌم هق

 :هلام صم٤مًم٨م ٓ أُمران ذًمؽ ذم ًمٜم٤م يٌدو اًمذي: ومٜم٘مقل



 35 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

يمثر إىمقى وهق :األول  مل ومٛمـ اًمٕمدد, ذم اًمقارد اًمٜمص هذا قمغم آـمالع قمدم: وٕا

 طمؼ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمـ شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف سمف اًمٕمٛمؾ قمدم ذم ُمٕمذور ومٝمق ذًمؽ يٌٚمٖمف

 وم٤مضمتٝمد احل٤ميمؿ طمٙمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ُم٠مضمقر هق سمؾش سمٚمغ وُمـ سمف ٕنذريمؿ: » اًم٘مرآن

 .وهمػمه اًمٌخ٤مري رواهش واطمد أضمر ومٚمف وم٠مظمٓم٠م وم٤مضمتٝمد طمٙمؿ وإذا أضمران, ومٚمف وم٠مص٤مب

 ًمقضمف قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وقمدم قمٜمده اًمقىمقف يٚمزُمٝمؿ ٓ ومٝماًم  اًمٜمص ومٝمٛمقا  أهنؿ :افثاين

 أو ظمٓم٠م يمقٟمف قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض شمٕمرض ىمد اًمتل ٠مويؾاًمت وضمقه ُمـ

سم٤م  همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من ُم٤م: »قم٤مئِم٦م ىمقل وأُم٤م: اًمِم٤مومٕمٞم٦م يم٘مقل صقا

 شمٚمزم ٓ اًمتل اًمقضمقه ُمـ ذًمؽ وٟمحق .اًمقشمر قمغم ومٛمحٛمقلش ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم

 قمـ ٟم٘مٚمتف اًمذي فاًمقضم هذا إمم ُمثال وم٤مٟمٔمر ًمدُّيؿ وٕمٗمٝم٤م ًمثٌقت هب٤م إظمذ همػمهؿ

سم٤م يم٤من إٟمام هذا قم٤مئِم٦م ىمقل أن شمذيمرت إذا اًمْمٕمػ فم٤مهر وم٢مٟمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م  عمـ ضمقا

 وم٤مًمّمالة ؾمٌؼ, يمام ؟شرُمْم٤من ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م يمٞمػ: »ؾم٠مخٝم٤م

 دون وم٘مط اًمقشمر قمغم حيٛمؾ أن يّمح ومٙمٞمػ اًمٚمٞمؾ صالة ًمٙمؾ ؿم٤مُمٚم٦م قمٜمٝم٤م اعم١ًمول

 صالة إطمدامه٤م: صالشم٤من ًمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف يٗمٞمد احلٛمؾ هذا أن ُمع يمٚمٝم٤م, اًمٚمٞمؾ صالة

 إطمدى: ريمٕم٤مشمف سم٠ميمثر اًمقشمر صالة وإظمرى - ريمٕم٤مُت٤م شمٙمقن يمؿ أدري وُم٤م - اًمٚمٞمؾ

 ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف أن قمغم ُمتْم٤مومرة وم٤مٕطم٤مدي٨م سم٤مًمًٜم٦م, قم٤ممل ي٘مقًمف ٓ مم٤م وهذا ريمٕم٦م, قمنمة

 يؾشم٠مو ٟمت٤مئ٩م ُمـ ومٝمذا اعمت٘مدم اًمتٗمّمٞمؾ قمغم ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم شمزد مل اًمٚمٞمؾ ذم

 .اعمذه٥م ًمت٠مجٞمد اًمٜمّمقص

 [40 ص اًمؽماويح صالة] 

 وؽرها ادسلفة هذه يف فـا ادخافػغ من موؿػـا

 قمدد ذم اًمًٜم٦م قمغم آىمتّم٤مر اظمؽمٟم٤م طملم أنٜم٤م أطمد يتقمهـ ومال ذًمؽ قمروم٧م إذا

 ُمـ ذًمؽ يرى ٓ ُمـ ٟمٌدع أو ٟمْمٚمؾ أنٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة ضمقاز وقمدم اًمؽماويح ريمٕم٤مت

 ًمٚمٓمٕمـ طمج٦م واختذوه اًمٜم٤مس سمٕمض ذًمؽ فمـ ىمد يمام ًمالطم٘ملم,وا اًم٤ًمسم٘ملم اًمٕمٚمامء

 ُمـ يمؾ أن سمدقم٦م أنف أو جيقز ٓ اًمٗمالين إُمر سم٠من: ىمقًمٜم٤م ُمـ يٚمزم أنف ُمٜمٝمؿ شمقمه٤م قمٚمٞمٜم٤م



 36   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ٕن سم٤مًمغ, وضمٝمؾ سم٤مـمؾ وهؿ وم٢مٟمف يمال ُمٌتدع, و٤مل ومٝمق واؾمتح٤ٌمسمف سمجقازه ىم٤مل

  هل إٟمام اًمٌدقم٦م قمـ اًمزاضمرة إطم٤مدي٨م قمٚمٞمف وحتٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م يذم اًمتل اًمٌدقم٦م

 هلل اًمتٕمٌد ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمًٚمقك ي٘مّمد اًمنميٕم٦م شمْم٤مهل خمؽمقم٦م اًمديـ ذم ـمري٘م٦م»

 ُمـ ًمٞم٧ًم أهن٤م يٕمٚمؿ وهق اًمتٕمٌد ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م هب٤م ي٘مّمد سمدقم٦م اسمتدع ومٛمـش ؾمٌح٤مٟمف

 هب٤م يٕمٚمؿ أن دون ومٞمٝم٤م وىمع ُمـ وأُم٤م إطم٤مدي٨م, شمٚمؽ قمٚمٞمف شمٜمّم٥م اًمذي ومٝمق اًمنمع

 وإٟمام اًمٌت٦م, شمٕمٜمٞمف وٓ ُمٓمٚم٘م٤م إطم٤مدي٨م شمٚمؽ شمِمٛمٚمف ومال اًمتٕمٌد ذم ٤ٌمًمٖم٦ماعم هب٤م ي٘مّمد ومل

 سمدقم٦م يمؾ ويًتحًٜمقن اًمًٜم٦م اٟمتِم٤مر ـمريؼ ذم ي٘مٗمقن اًمذي اعمٌتدقم٦م أوئلؽ شمٕمٜمل

 اشم٤ٌمقم٤م سمؾ واًمذيمر, اًمٕمٚمؿ ٕهؾ شم٘مٚمٞمدا وٓ سمؾ ُمٜمػم, يمت٤مب وٓ هدى وٓ قمٚمؿ سمدون

 اعمٕمرووملم اًمٕمٚمامء ُمـ أطمد ءه١مٓ ُمـ يٙمقن أن وطم٤مؿم٤م ًمٚمٕمقام, وإرو٤مء ًمٚمٝمقى

 ريض اعمجتٝمديـ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ؾمٞمام وٓ وإظمالصٝمؿ وصالطمٝمؿ وصدىمٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ

 اًمتٕمٌد, ذم ُمٜمٝمؿ ُم٤ٌمًمٖم٦م سمدقم٦م يًتحًٜمقا  أن سمتٜمزهٝمؿ ٟم٘مٓمع وم٢مٟمٜم٤م أمجٕملم, قمٜمٝمؿ اهلل

 اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ ذم ٟمّمقصٝمؿ ؾمٜمذيمر يمام ذًمؽ قمـ هنقا  ىمد وهؿ يمٞمػ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م

 هق سمؾ ذًمؽ قمغم ي١ماظمذ ٓ وًمٙمٜمف ذقم٤م ظمٓم٠م هق ومٞمام أطمدهؿ ي٘مع ىمد ٟمٕمؿ 

 ٟمقع ُمـ اخلٓم٠م هذا أن ًمٚم٤ٌمطم٨م يتٌلم وىمد ُمرارا, ؾمٌؼ يمام قمٚمٞمف وُم٠مضمقر ًمف ُمٖمٗمقر

 ُمٜمف, اضمتٝم٤مد قمـ وىمع ٕنف قمٚمٞمف وُم٠مضمقرا ًمف ُمٖمٗمقًرا يمقٟمف ذم احلٙمؿ خيتٚمػ ومال اًمٌدقم٦م

 أهن٤م ُمٜمف فمٜم٤م اًمٌدقم٦م ذم اًمٕم٤ممل وىمقع سملم ظمٓم٠م يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ أنف قم٤ممل يِمؽ وٓ

 قمٚمٛم٧م, يمام وُمٖمٗمقر ظمٓم٠م يمٚمف ومٝمذا طمالل, أنف ئمـ وهق اعمحرم ذم وىمققمف وسملم ؾمٜم٦م

 سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يْمٚمؾ ٓ اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم اًمِمديد اظمتالومٝمؿ ُمع اًمٕمٚمامء ٟمرى وهلذا

 .سمٕمْم٤م سمٕمْمٝمؿ يٌدع وٓ

 إمت٤مم ذم اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ُمٜمذ اظمتٚمٗمقا  ًم٘مد واطمدا ُمث٤مٓ ذًمؽ قمغم وًمٜميب 

 وُمع ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م ورآه ُمٜمٕمف ُمـ وُمٜمٝمؿ أضم٤مزه ُمـ ومٛمٜمٝمؿ اًمًٗمر ذم اًمٗمريْم٦م

 اعم٤ًمومر صالة: »ي٘مقل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر اسمـ ومٝمذا خم٤مًمٗمٞمٝمؿ يٌدقمقا  ومٚمؿ ذًمؽ

ج رواهش. يمٗمر اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ُمـ ريمٕمت٤من  . قمٜمف صحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مديـ ُمًٜمده ذم اًمنا
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 ُمـ وراء صغم ح٤م سمؾ اضمتٝم٤مدا اًمًٜم٦م هذه ظم٤مًمػ ُمـ يْمٚمؾ ومل يٙمٗمر ومٚمؿ هذا ُمع

 . ُمٕمف أتؿ اإلمت٤مم يرى

 سمٙمر وأبق ريمٕمتلم سمٛمٜمك صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف صحٞمح سمًٜمد اًمناج ومروى

 اسمـ ومٙم٤من أرسمٕم٤م, سمٛمٜمك صغم قمثامن أن صمؿ ريمٕمتلم, أُم٤مرشمف ُمـ صدرا وقمثامن وقمٛمر

 اًمٌخ٤مري وروى. لمريمٕمت صغم وطمده صغم واذا أرسمٕم٤م, صغم ُمٕمٝمؿ صغم اذا قمٛمر

 قمٛمر اسمـ أن يمٞمػ ومت٠مُمؾ. اؾمؽمضمع قمثامن إمت٤مم سمٚمٖمف ح٤م أنف وومٞمف ُمًٕمقد اسمـ قمـ ٟمحقه

 أو يْمٚمٚمف أن قمغم اًمًٗمر ذم سم٤مإلمت٤مم اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م خي٤مًمػ ُمـ سمخٓم٠م اقمت٘م٤مده حيٛمٚمف مل

 - ًمٚمٝمقى اشم٤ٌمقم٤م يتؿ مل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمثامن أن يٕمٚمؿ ٕنف وراءه صغم إٟمف سمؾ يٌدقمف

 ُمـ ٟمرى اًمذي اًمقؾمط اًمًٌٞمؾ هق وهذا ُمٜمف, اضمتٝم٤مد قمـ جي٥م ذًمؽ سمؾ - اهلل ُمٕم٤مذ

 جيٝمر أن سمٞمٜمٝمؿ اًم٘م٤مئٛم٦م اخلالوم٤مت حلؾ ـمري٘م٤م هلؿ يتخذوه أن اعمًٚمٛملم قمغم اًمقاضم٥م

ه سمام ُمٜمٝمؿ يمؾ  يٌدع وٓ يْمٚمؾ ٓ أن ذيٓم٦م واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب اعمقاومؼ اًمّمقاب هق يرا

 وطمدة شمتح٘مؼ سمف اًمذي اًمقطمٞمد يؼاًمٓمر هق ٕنف ًمف, قمرو٧م ًمِمٌٝم٦م ذًمؽ ير مل ُمـ

 وهلذا اعمٕم٤ممل, ُمٜمٓمٛمس همػم ضمٚمٞم٤م فم٤مهرا  ومٞمف احلؼ ويٌ٘مك يمٚمٛمتٝمؿ وشمتقطمد اعمًٚمٛملم

 وهذا طمٜمٗمل هذا: ُمتٕمدديـ أئٛم٦م وراء صالُتؿ ذم اعمًٚمٛملم شمٗمرق أن أجْم٤م ٟمرى

 إُم٤مم وراء اًمّمالة ذم آضمتامع ُمـ اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٜم٤م قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م خي٤مًمػ مم٤م ....ؿم٤مومٕمل

 سملم اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذم ُمقىمٗمٜم٤م هق هذا. ُمتٕمدديـ أئٛم٦م وراء اًمتٗمرق دموقم واطمد

 .هلقى ٓ ًمِمٌٝم٦م خي٤مًمٗمٜم٤م ُمـ شمْمٚمٞمؾ وقمدم أطمًـ هل سم٤مًمتل سم٤محلؼ اجلٝمر اعمًٚمٛملم

 قمنميـ ٟمحق ُمـ وذًمؽ اًمًٜم٦م ٓشم٤ٌمع اهلل هداٟم٤م أن ُمٜمذ قمٚمٞمف ضمريٜم٤م اًمذي هق وهذا

 ُمـ اًمذيـ اعمًٚمٛملم شمْمٚمٞمؾ ذم اعمتنقملم ٕوئلؽ اعمقىمػ هذا ُمثؾ وٟمتٛمٜمك ؾمٜم٦م,

 قمـ ؾمئٚمٜم٤م وإذا اخلٓم٠م, حيتٛمؾ صقاب: ىمٚمٜم٤م ُمذهٌٜم٤م؟ قمـ ؾمئؾ إذا: »ىمقهلؿ ُمذهٌٝمؿ

 وراء اًمّمالة سمٙمراه٦م اًم٘مقل ُمذهٌٝمؿ وُمـش اًمّمقاب حيتٛمؾ ظمٓم٠م ىمٚمٜم٤م همػمٟم٤م؟ ُمذه٥م

 ؾمٌؼ, يمام اًمقاطمد اعمًجد ذم شمٗمرىمقا  وًمذًمؽ سمٓمالهن٤م, أو اعمذه٥م ذم اعمخ٤مًمػ

 اإلُم٤مم ومّمؾ إذا يّمح ٓ اًمقشمر أن سمٕمْمٝمؿ ًمٔمـ رُمْم٤من ذم قشمراًم مج٤مقم٦م ذم وظم٤مص٦م

 اًمٗمّمؾ ذم ؾمٞم٠ميت يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م إومْمؾ هق أنف ُمع ووشمره ؿمٗمٕمف سملم

 وم٘مد ذًمؽ همػم إًمٞمٜم٤م ٟم٥ًم ومٛمـ ومٞمف, يٜم٤مزقمٜم٤م قم٤مىمال أفمـ وُم٤م ُمقىمٗمٜم٤م هق وذًمؽ. اًم٤ًمسمع



 38   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 سَملمِّ  وهمػمه٤م اعم٠ًمخ٦م ههذ ذم اًمًٜم٦م ٟمنم ُمـ وهمروٜم٤م. طمًٞمٌف واهلل وفمٚمؿ وشمٕمدى سمٖمك

 اًمٌخ٤مري رواه احلدي٨م.ش آي٦م وًمق قمٜمل سمٚمٖمقا : » ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ًمٚمٜم٤مس شمٌٚمٞمٖمٝم٤م وهق فم٤مهر

 ذم وؾمٕم٤مدُتؿ ومالطمٝمؿ ذًمؽ وذم وم٤مًمتزُمقه٤م سمّمحتٝم٤م اىمتٜمٕمقا  سمٚمٖمتٝمؿ إذا ًمٕمٚمٝم٤م وُمًٚمؿ

 ذم ؾمٜم٦م ؾمـ ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن ًمٜم٤م إضمر شمْمٕمٞمػ وومٞمف اًمداريـ,

 هب٤م ي٘متٜمع مل ومٛمـش. اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف ٦مطمًٜم اإلؾمالم

 إذا ؾمٞمام ٓ ؾمٌٞمؾ, ُمـ قمٚمٞمف ٕطمد ومٚمٞمس وإضمداد ًممسم٤مء اشم٤ٌمقم٤م وٓ هلقى ٓ ًمِمٌٝم٦م

 .ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمـ واًمتقومٞمؼ. اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمام اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر سمٕمض يٚمتزُمٝم٤م مل يم٤من

 [41 ص اًمؽماويح صالة] 

 ةافسـ اتباع األحوط

 أن أفمـ ومام قمدُمٝم٤م أو اًمزي٤مدة ضمقاز ذم ىمٞمؾ ُمٝمام أنف قمغم: اًمًٜم٦م اشم٤ٌمع إطمقط

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ورد اًمذي اًمٕمدد سم٠من اًم٘مقل قمـ - سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ ُم٤م سمٕمد - يتقىمػ ُمًٚمام

 رواهش. ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمٍميح قمٚمٞمف اًمزي٤مدة ُمـ أومْمؾ

 زاد ُم٤م ويدقمقا  اعمحٛمدي اهلدي هبذا ي٠مظمذوا أن اًمٞمقم اعمًٚمٛملم يٛمٜمع اًمذي ومام. ُمًٚمؿ

 يًٞمئقن ُمٜمٝمؿ يمثػما  وأن ؾمٞمام ٓ ,شيريٌؽ ٓ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع»  سم٤مب ُمـ وًمق قمٚمٞمف

 ًمٞمٛمٙمـ طمتك هب٤م ي١مدوهن٤م اًمتل اًمزائدة ًمٚمنقم٦م ريمٕم٦م سمٕمنميـ اًمؽماويح صالة أداة

 اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق اًمذي سم٤مٓـمٛمئٜم٤من إلظمالهلؿ ُمٓمٚم٘م٤م شمّمح ٓ إهن٤م اًم٘مقل

 ذم اًمًٜم٦م ذم اًمقارد سم٤مًمٕمدد صٚمقه٤م أهنؿ ومٚمق .سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت ح٤م هب٤م إٓ صالة شمّمح ٓ اًمتل

 سم٤مشمٗم٤مق ُم٘مٌقًم٦م صحٞمح٦م صالُتؿ ًمٙم٤مٟم٧م اًمٕمنميـ ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اًمتل اعمدة ُمثؾ

 ـمقل: »ىم٤مل أومْمؾ؟ اًمّمالة أي ملسو هيلع هللا ىلص ؾمئؾ: ىم٤مل ضم٤مسمر طمدي٨م ذًمؽ وي١ميد اًمٕمٚمامء,

 وم٢من سم٤مًمٜمقاضمذ قمٚمٞمٝم٤م وقمْمقا  هب٤م متًٙمقا  ملسو هيلع هللا ىلص سمًٜمتف اعمًٚمٛمقن أُّي٤م ومٕمٚمٞمٙمؿش. اًم٘مٞم٤مم

 .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدى ظمػم

 [46 ص اًمؽماويح صالة] 



 39 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 رـعة( 11) بال وأمره افساويح يف اجلامظة فسـة ظؿر إحقاء

 اعمًجد ذم اًمؽماويح أداء قمغم اؾمتٛمروا ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد اًمٜم٤مس أن ذيمرٟم٤م أن ؾمٌؼ

 ريض قمٛمر ٚمٗم٦مظم ُمـ وصدرا سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم وذًمؽ ُمتٕمدديـ أئٛم٦م وراء أوزاقم٤م

 سمـ اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل واطمد إُم٤مم وراء مجٕمٝمؿ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر إن صمؿ قمٜمٝمام, اهلل

 اًمٜم٤مس وم٢مذا اعمًجد إمم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمع ظمرضم٧م: »اًم٘م٤مري قمٌدٍ 

 قمدد» اًمرهط سمّمالشمف ومٞمّمكم اًمرضمؾ ويّمكم ًمٜمٗمًف اًمرضمؾ يّمكم ُمتٗمرىمقن أوزاع

 ىم٤مرىء قمغم ه١مٓء مجٕم٧م ًمق ٕرى إين[ واهلل] :وم٘م٤ملش قمنمة إمم صم٦م صمال ُمـ جيٛمع

 ًمٞمٚم٦م ُمٕمف ظمرضم٧م صمؿ[ : ىم٤مل] يمٕم٥م, سمـ أيب قمغم ومجٛمٕمٝمؿ قمزم صمؿ أُمثؾ, ًمٙم٤من واطمد

 واًمتل هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: قمٛمر ىم٤مل[ ف] ىم٤مرئٝمؿ سمّمالة يّمٚمقن واًمٜم٤مس أظمرى

ش. أوًمف ي٘مقُمقن اًمٜم٤مس ويم٤من اًمٚمٞمؾ آظمر يريد ي٘مقُمقن اًمتل ُمـ أومْمؾ قمٜمٝم٤م يٜم٤مُمقن

: ىمقًمف دون ٟمحقه ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ورواه واًمٗمري٤ميب اًمٌخ٤مري وقمٜمف اعمقـم٠م ذم ُم٤مًمؽ رواه

 هذه يم٤مٟم٧م إن: » سمٚمٗمظ آظمر ـمريؼ واًمٗمري٤ميب ؾمٕمد اسمـ قمٜمد وًمف ,شهذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م»

ش: اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل إي٤مس سمـ ٟمقومؾ همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمفش اًمٌدقم٦م ًمٜمٕمٛم٧م

 .احلدي٨م ومٚملم وآ اعمت٤مسمٕم٦م قمٜمدش ُم٘مٌقل»

ش هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م»  قمٛمر سم٘مقل آؾمتدٓل اعمت٠مظمريـ سملم ؿم٤مع ىمد أنف قمٚمؿوا

 :اصمٜملم أُمريـ قمغم

 وهذا ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم شمٙمـ مل سمدقم٦م اًمؽماويح صالة ذم آضمتامع إن :األول 

 إطم٤مدي٨م إسمٓم٤مًمف قمغم دًمٞمال وطمًٌٜم٤م ًمٔمٝمقره قمٚمٞمف اًمٙمالم ٟمٓمٞمؾ ٓ وم٤مطمش ظمٓم٠م

 إٓ يٙمـ مل اجلامقم٦م شمرك وإن رُمْم٤من ُمـ ًمٞم٤مل صمالث ذم اًمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص مجٕمف ذم اعمت٘مدُم٦م

 .آومؽماض ظمِمٞم٦م

ش والًم٦م سمدقم٦م يمؾ» ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف قمٛمقم سمف وظمّمّمقا  يٛمدح ُم٤م اًمٌدقم٦م ذم أن :افثاين

 ؾمٞم٠ميت يمام قمٛمقُمف قمغم وم٤محلدي٨م أجْم٤م سم٤مـمؾ وهذا إظمرى إطم٤مدي٨م ُمـ وٟمحقه

ش هذه اًمٌدقم٦م ٧مٟمٕمٛم: »قمٛمر وىمقل شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم سمٞم٤مٟمف
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 ُمث٤مل همػم قمغم اًمديـ ذم رء إطمداث هق اًمذي اًمنمقمل سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٌدقم٦م سمف ي٘مّمد مل

 يمريٛم٦م, ٟمٌقي٦م ؾمٜم٦م ُمـ أيمثر أطمٞم٤م سمؾ ؿمٞمئ٤م حيدث مل قمٜمٝمـ اهلل ريض إٟمف قمٚمٛم٧م ح٤م ؾم٤مسمؼ

 يٙمـ مل اًمذي اجلديد احلدي٨م إُمر وهق اًمٚمٖمقي٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ُمـ سمٛمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ىمّمد وإٟمام

 مل واطمد إُم٤مم وراء مج٤مقم٦م اًمؽماويح صالة أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م جي٤مده,إ ىمٌٞمؾ ُمٕمرووم٤م

 - شم٘مدم يمام - قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمرا  سمٙمر أيب ظمالوم٦م زُمـ ُمٕمٛمقٓ وٓ ُمٕمٝمقدا يٙمـ

وم٘م٦م أهن٤م إمم سم٤مًمٜمٔمر وًمٙمـ طم٤مديث٦م آقمت٤ٌمر هبذا ومٝمل  ؾمٜم٦م ومٝمل ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ح٤م ُمقا

 اًمٕمٚمامء ضمرى ٕمٜمكاعم هذا وقمغم. ًمذًمؽ إٓ سم٤محلًـ وصٗمٝم٤م وُم٤م سمدقم٦م وًمٞم٧ًم

 إذاق» ذم - اًمقه٤مب قمٌد - اًمًٌٙمل وم٘م٤مل هذا, قمٛمر ىمقل شمٗمًػم ذم اعمح٘م٘مقن

 يًـ مل: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤ملش: اًمٗمت٤موى» ُمـش 168/  1ش »اًمؽماويح صالة ذم اعمّم٤مسمٞمح

 إٓ اعمقافم٦ٌم ُمـ يٛمٜمع ومل ويرو٤مه, وحيٌف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜمف ُم٤م إٓ ذًمؽ ُمـ قمٛمر

 ذًمؽ قمٛمر قمٚمؿ ومٚمام ,ملسو هيلع هللا ىلص رطمٞمام رؤووم٤م سم٤معم١مُمٜملم ويم٤من أُمتف, قمغم شمٗمرض أن ظمِمٞم٦م

 ملسو هيلع هللا ىلص ُمقشمف سمٕمد ُمٜمٝم٤م يٜم٘مص وٓ ومٞمٝم٤م يزاد ٓ اًمٗمرائض أن وقمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ

 ذظمره رء وذًمؽ اهلجرة ُمـ قمنمة أرسمٕم٦م ؾمٜم٦م وذًمؽ هب٤م وأُمر وأطمٞم٤مه٤م ًمٜم٤مس أىم٤مُمٝم٤م

 سم٤مجلٛمٚم٦م, ػمظم يمؾ إمم ؾمٌ٘م٤م وأؿمد أومْمؾ يم٤من وإن سمٙمر أب٤م يٚمٝمٛمف ومل سمف وومْمٚمف ًمف اهلل

 .ًمّم٤مطمٌف ًمٞمس هب٤م ظمص ومْم٤مئؾ ُمٜمٝمام واطمد وًمٙمؾ

 ًمٞمٚم٦م» اًمرهم٤مئ٥م ذم يمام ُمذُمقُم٦م سمدقم٦م ًمٙم٤مٟم٧م ُمٓمٚمقسم٦م شمٙمـ مل وًمق: اًمًٌٙمل ىم٤مل

 إٟمٙم٤مر سمٓمالن يٕمٜمل» وسمٓمالٟمف إٟمٙم٤مره٤م جي٥م ومٙم٤من رضم٥م ُمـ مجٕم٦م وأول ؿمٕم٤ٌمن ٟمّمػ

 ش.سم٤مًميورة اًمديـ ُمـ ُمٕمٚمقمش اًمؽماويح مج٤مقم٦م

 ضمزيرة ُمـ واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد إظمراج: ٟمّمف ُم٤م ومتقاه ذم اهلٞمتٛمل طمجر اسمـ اًمٕمالُم٦م وىم٤مل 

 .قمٝمده ذم يٗمٕمؾ مل وإن سمدقم٦م يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص سم٠مُمره ُمٗمٕمقٓ يم٤من ح٤م اًمؽمك وىمت٤مل اًمٕمرب

 اًمٌدقم٦م أرادش هل اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: »اًمؽماويح صالة ذم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر وىمقل 

ؾُمؾِ َُم٤م يُمٜمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ُمث٤مل همػم قمغم ومٕمؾ ُم٤م وهق اًمٚمٖمقي٦م ـَ اًمره  ﴾٧ُم سمِْدقًم٤م ُِم

َٛمٝم٤م وُمـ ,ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام والًم٦م اًمنمقمٞم٦م اًمٌدقم٦م وم٢من ذقمٞم٦م, سمدقم٦م وًمٞم٧ًم ًَّ  ُمـ ىم

 والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ىم٤مل وُمـ اًمٚمٖمقي٦م, اًمٌدقم٦م ىمًؿ وم٢مٟمام طمًـ وهمػم طمًـ إمم اًمٕمٚمامء
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 سم٢مطم٤ًمن هلؿ واًمت٤مسمٕملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م أن شمرى أٓ اًمنمقمٞم٦م اًمٌدقم٦م ومٛمٕمٜم٤مه

 اؾمتالم ويمرهقا  هنل ومٞمف يٙمـ مل وإن يم٤مًمٕمٞمديـ اخلٛمس اًمّمٚمقات ًمٖمػم ذانإ أنٙمروا

 اًمٓمقاف, قمغم ىمٞم٤مؾم٤م واعمروة اًمّمٗم٤م سملم اًمًٕمل قم٘م٥م واًمّمالة اًمِم٤مُمٞملم اًمريمٜملم

 وظمرج ُمذُمقُم٦م, سمدقم٦م وومٕمٚمف ؾمٜم٦م شمريمف يٙمقن اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع ملسو هيلع هللا ىلص شمريمف ُم٤م ويمذا

 ًمقضمقد شمريمف وُم٤م اعمّمحػ, عومج اًمٞمٝمقد إظمراجش طمٞم٤مشمف ذم اعم٘متيض ىمٞم٤مم ُمع: »سم٘مقًمٜم٤م

 .اح٤مٟمع قمدم ومٞمف يدظمؾ اًمت٤مم اعم٘متيض وم٢من ًمٚمؽماويح يم٤مٓضمتامع اح٤مٟمع

 [48 ص اًمؽماويح صالة] 

 رـعة ظؼة حدىباإل ظؿر رأم  

 ذم ُم٤مًمؽ رواه ُم٤م ومٝمق ريمٕم٦م قمنمة سم٤مإلطمدى قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أُمر وأُم٤م

 أنف يٞمد سمـ ئ٥ماًم٤ًم قمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـش 248 ورىمؿش »137/  1ش »اعمقـم٠م»

 ي٘مقُم٤م أن اًمداري ومتٞمام يمٕم٥م سمـ أيب قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر: »ىم٤مل

 قمغم ٟمٕمتٛمد يمٜم٤م طمتك سم٤معمئلم ي٘مرأ  اًم٘م٤مرئ يم٤من وىمد: ىم٤مل ريمٕم٦م, قمنم سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس

 ضمدا صحٞمح ؾمٜمدهش. اًمٗمجر سمزوغ ذم إٓ ٟمٜمٍمف يمٜم٤م وُم٤م اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمص

ش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم اسمـ رواه وهٙمذاش ٕم٦مريم قمنمة صمالث: » ىم٤مل إؾمح٤مق واسمـ

ش رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم قمدد يٕمٜمل» ذًمؽ ذم ؾمٛمٕم٧م وُم٤م: إؾمح٤مق اسمـ ىم٤مل: وزادش 91»

 يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن وذًمؽ اًم٤ًمئ٥م, طمدي٨م ُمـ أطمرى وٓ قمٜمدي, أث٧ٌم هق

 .ريمٕم٦م قمنمة صمالث اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمف

وم وهق إؾمح٤مق اسمـ سمف شمٗمردش قمنمة صمالث: » اًمٕمدد وهذا: ىمٚم٧م  ًمٚمرواي٦م ؼُمقا

 ُمٜمٝم٤م أن رواي٦م ذم سمٞمٜم٧م وىمد رُمْم٤من, ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمٞم٤مُمف ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ إظمرى

 رواي٦م شمقاومؼ طمتك ذًمؽ قمغم هذه إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م محؾ ومٞمٛمٙمـ اًمٗمجر, ريمٕمتل

 قمنمة إطمدى ومٞمف ىم٤مل أطمدا أقمٚمؿ وٓ: اًمؼم قمٌد اسمـ ىمقل أن شمٕمٚمؿ ؾمٌؼ ومم٤م. اجلامقم٦م

 وهلذهش سم٤مـمؾ وهؿش: »إطمقذي حتٗم٦م» ذم ياعم٤ٌمريمٗمقر وىم٤مل سملم ظمٓم٠مش ُم٤مًمٙم٤م إٓ»

 ُمـ ُمٜمّمقر سمـ ؾمٕمٞمد رواه وم٘مد ىم٤مل يمام ًمٞمس: سم٘مقًمفش اعمقـم٠م ذح» ذم اًمزرىم٤مين رده
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 .ُم٤مًمؽ ىم٤مل يمام ريمٕم٦م قمنمة إطمدى: وم٘م٤مل يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ آظمر وضمف

 وطمده وهذاش اعمّم٤مسمٞمح» ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل يمام اًمّمح٦م هم٤مي٦م ذم وؾمٜمده: ىمٚم٧م

 إظمرى اعمت٤مسمٕم٤مت شمٚمؽ ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وىمد ومٙمٞمػ اًمؼم, ٌدقم اسمـ ىمقل رد ذم يٙمٗمل

 .شمقومٞم٘مف قمغم هلل واحلٛمد مجٕمٝم٤م إمم ؾمٌ٘مٜمل ُمـ أر مل اًمتل

 [53 ص اًمؽماويح صالة] 

 ظؼين صالها ظؿر أن يثبت مل

 ضعػفا وبقان ذفك يف افواردة األخبار وحتؼقق

 آظمر وضمف ُمـ اًمرزاق قمٌد رواه سمام اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه شمٕم٤مرض أن جيقز وٓ

 :وضمٝملم ُمـ اًمٚمٗمظ هذا ظمٓم٠م ًمٔمٝمقرش وقمنميـ إطمدى» سمٚمٗمظ يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ

 ش.قمنمة إطمدى» سمٚمٗمظ اعمت٘مدُم٦م اًمث٘م٦م ًمرواي٦م خم٤مًمٗمتف :األول

 وسملم سمٞمٜمف ممـ ؾمٚمؿ وم٢من اًمٚمٗمظ, هذا قمغم سمروايتف شمٗمرد ىمد اًمرزاق قمٌد أن :افثاين

 وُمّمٜمٗم٤م طم٤مومٔم٤م صم٘م٦م يم٤من وإن ٕنف اًمرزاق قمٌد أقمٜمل ُمٜمف وم٤مًمٕمٚم٦م يقؾمػ سمـ حمٛمد

 أورده وهلذاش اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام ومتٖمػم قمٛمره آظمر ذم قمل يم٤من وم٘مد ُمِمٝمقرا

 قمٚمقم ُم٘مدُم٦م»  ذم وم٘م٤ملش قمٛمره آظمر ذم ظمٚمط ُمـ» ذم اًمّمالح اسمـ قمٛمر أبق احل٤مومظ

 ُمـ ومًامع ومٞمتٚم٘مـ, يٚم٘مـ ومٙم٤من قمٛمره آظمر ذم قمٛمل أنف طمٜمٌؾ سمـ أمحد ذيمرش: احلدي٨م

 ذم وىم٤مل. سمآظمره قمٜمف يمت٥م عمـ ٟمٔمر ومٞمف: اًمٜم٤ًمئل ىم٤مل. رء ٓ قمٛمل ُم٤م سمٕمد ُمٜمف ؾمٛمع

 ي٘مٌؾ أنفش اعمختٚمٓملم يٕمٜمل» ومٞمٝم٤م واحلٙمؿش : 391 ص» اعمذيمقر اًمٗمّمؾ ُم٘مدُم٦م

 آظمتالط سمٕمد قمٜمٝمؿ أظمذ ُمـ طمدي٨م ي٘مٌؾ وٓ آظمتالط ىمٌؾ قمٜمٝمؿ أظمذ ُمـ طمدي٨م

 .سمٕمده أو آظمتالط ىمٌؾ قمٜمف أظمذ هؾ يدر ومٚمؿ أُمره أؿمٙمؾ أو

 أو آظمتالط ىمٌؾ سمف طمدث يدرى ٓ أي اًمث٤مًم٨م اًم٘مًؿ ُمـ إثر ذاوه: ىمٚم٧م 

: ىمٞمؾ وم٢من ُمٕمٝم٤م؟ ي٘مٌؾ ومٙمٞمػ واعمخ٤مًمٗم٦م اًمِمذوذ ُمـ ؾمٚمؿ ًمق وهذا ي٘مٌؾ, ومال سمٕمده

 ُمـش 496/  2» اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 1/  76ش »اًمّمٞم٤مم» ذم اًمٗمري٤ميب روى وم٘مد
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 سمـ قمٛمر قمٝمد قمغم ني٘مقُمق يم٤مٟمقا : » ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد ـمريؼ

 سم٤معمئلم ي٘مرؤون ويم٤مٟمقا : ىم٤مل ريمٕم٦م سمٕمنميـ رُمْم٤من ؿمٝمر ذم  قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب

 .شاًم٘مٞم٤مم ؿمدة ُمـ قمٜمٝمـ اهلل ريض قمثامن قمٝمد ذم قمّمٞمٝمؿ قمغم يتقيم١مون ويم٤مٟمقا 

 اًمٕمنميـ ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م ُمـ قمٛمدة هل اًمٕمنميـ سمٚمٗمظ اًمٓمريؼ هذه: ىمٚم٧م

 سمؾ قمٚم٦م ًمف وًمٙمـ سمٕمْمٝمؿ صححف وهلذا ٦ماًمّمح إؾمٜم٤مده وفم٤مهر اًمؽماويح صالة ذم

 :وضمقه ُمـ ذًمؽ وسمٞم٤من ُمٜمٙمرا  وٕمٞمٗم٤م ودمٕمٚمف سمّمحتف اًم٘مقل متٜمع قمٚمؾ

 قمٜمف رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم ومٞمف ىم٤مل وم٘مد صم٘م٦م يم٤من وإن هذا ظمّمٞمٗم٦م اسمـ أن :األول

 أن إمم إؿم٤مرة هذا أمحد ىمقل ومٗملش اعمٞمزان» ذم اًمذهٌل أورده وهلذاش احلدي٨م ُمٜمٙمر»

 أطمٗمظ هق ُمـ ظم٤مًمػ إذا طمديثف يرد ومٛمثٚمف اًمث٘م٤مت, يروه مل سمام ٜمٗمردي ىمد ظمّمٞمٗم٦م اسمـ

 وم٢من اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ إثر وهذا ,شاحلدي٨م ُمّمٓمٚمح» ذم شم٘مرر يمام ؿم٤مذا يٙمقن ُمٜمف

 ظمّمٞمٗم٦م واسمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد قمٜمف رواه وىمد رأج٧م يمام يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمغم ُمداره

 ىمقل واًمراضمح ,ش20: »لىم٤م وأظمر ,ش11: »قمٜمف ىم٤مل وم٤مٕول اًمٕمدد ذم قمٚمٞمف واظمتٚمٗم٤م

 اًمث٤مين ذم واىمتٍمش صم٧ٌم صم٘م٦م» سم٠منف طمجر اسمـ احل٤مومظ وصٗمف وم٘مد ُمٜمف أوصمؼ ٕنف إول

 اخلٌػم قمغم خيٗمك ٓ يمام اًمتٕم٤مرض قمٜمد اعمرضمح٤مت ُمـ اًمتٗم٤موت ومٝمذاش صم٘م٦م: »ىمقًمف قمغم

 .اًمنميػ اًمٕمٚمؿ هبذا

 حمٛمد أن أُمٞم٦م سمـ إؾمامقمٞمؾ وم٘م٤مل اًمٕمدد روايتف ذم اوٓمرب ظمّمٞمٗم٦م اسمـ أن :افثاين

 اسمـ قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م ُمثؾ ومذيمر: ىمٚم٧م» أظمؼمه يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م أظم٧م اسمـ يقؾمػ سمـ

ش يقؾمػ سمـ حمٛمد يٕمٜمل: »ىم٤مل وقمنميـ؟ واطمد أو: ىمٚم٧مش : أُمٞم٦م اسمـ ىم٤مل صمؿ يقؾمػ

 إؾمامقمٞمؾ هق اًم٤ًمئؾ» وم٠ًمخ٧م ظمّمٞمٗم٦م؟ اسمـ - يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م ُمـ ذًمؽ ؾمٛمع ًم٘مد: 

: ىمٚم٧م. وقمنميـ أطمد: ىم٤مل اًم٤ًمئ٥م أن طم٧ًٌم: وم٘م٤مل ظمّمٞمٗم٦م؟ سمـ يزيدش أُمٞم٦م سمـ

 .صحٞمح وؾمٜمده

 قمنميـ: اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م ظمالف قمغمش وقمنميـ أطمد» اًمرواي٦م هذه ذم وم٘مقًمف

 هذا رواي٦م ذم ظمّمٞمٗم٦م اسمـ اوٓمراب قمغم دًمٞمؾ فمٜمٜم٧م أي طم٧ًٌم هذه ذم وىمقًمف

 ومٝمذا ضمٞمدا, طمٗمٔمف ىمد يٙمـ مل ٕنف اًم٘مٓمع قمغم ٓ اًمٔمـ قمغم يرويف يم٤من وإٟمف اًمٕمدد,
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 أطمٗمظ هق عمـ خم٤مًمٗمتف سمف اىمؽمن إذا ومٙمٞمػ اًمٕمدد هبذا آطمتج٤مج إلؾم٘م٤مط يم٤مف وطمده

 :أيت اًمقضمف وي١ميده إول؟ اًمقضمف ذم يمام ُمٜمف

 - آٟمٗم٤م ؾمٌؼ يمام - يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م أظم٧م اسمـ هق يقؾمػ سمـ حمٛمد أن :افثافث

سمتف ومٝمق  رواه مم٤م أومم اًمٕمدد ُمـ رواه ومام وأطمٗمظ, همػمه ُمـ سمروايتف أقمرف ًمٚم٤ًمئ٥م ًم٘مرا

 اًمٜمٌل أن اعمت٘مدم طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م روشمف ح٤م ُمقاومؼ أنف وي١ميده ظمّمٞمٗم٦م, اسمـ ٤مًمٗمفخم

 ُمقاوم٘م٦م قمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٕمؾ ومحؾ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم يزيد ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك ٓ سَملمِّ  وهذا خم٤مًمٗمتٝم٤م قمغم محٚمف ُمـ وأومم ظمػم ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف

 :ىم٤مل اًمؼم قمٌد اسمـ هذيمر ُم٤م اًمْمٕمػ ذم اًمرواي٦م هذه وُمثؾ

 يم٤من: ىم٤مل يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ ذسم٤مب أيب اسمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ احل٤مرث وروى

 .ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالث قمٛمر قمٝمد قمغم اًم٘مٞم٤مم

 ىم٤مل طمٗمٔمف ىمٌؾ ُمـ وٕمػ ومٞمف هذا ذسم٤مب أيب اسمـ ٕن وٕمٞمػ ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م

 قمٜمف يروي: أيب ىم٤ملش : » 80/  2/  1ش »واًمتٕمديؾ اجلرح» ذم طم٤مشمؿ أيب اسمـ

 ٓ: زرقم٦م أبق وىم٤مل. طمدي٨م يٙمت٥م اًم٘مقي سمذًمؽ وًمٞمس ُمٜمٙمرة, أطم٤مدي٨م اًمدراوردي

 شسمف سم٠مس

 طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظش اًمتٝمذي٥م» ذم يمام قمٚمٞمف يٕمتٛمد ٓ ُم٤مًمؽ يم٤من وًمذًمؽ: ىمٚم٧م 

 ش.ُّيؿ صدوقش: »اًمت٘مري٥م» ذم وىم٤مل

 اًمث٧ٌم ًمٚمث٘م٦م خم٤مًمٗمتف قمٜمد ؾمٞمام ٓ ومهف ُمـ خيِمك ح٤م سمروايتف حيت٩م ٓ ومٛمثٚمف: ىمٚم٧م 

 يمامش ريمٕم٦م قمنمة إطمدى: »ىم٤مل وم٢مٟمف اًم٤ًمئ٥م أظم٧م اسمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد وهق أٓ

 اًمؼم قمٌد اسمـ يمت٤مب ومٚمٞمس صحٞمح٤م إًمٞمف سمذًمؽ اًمًٜمد يم٤من إذا ٟمدري ٓ أنٜم٤م قمغم .ؾمٌؼ

 ذم اًمرواي٦م هذه وُمثؾ. ؾم٤مىمف يم٤من إن ؾمٜمده ؾم٤مئر ذم ومٜمٜمٔمر إًمٞمف ًمٜمرضمع يدٟم٤م ُمتٜم٤مول ذم

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زُم٤من ذم ي٘مقُمقن ساًمٜم٤م يم٤من: »ىم٤مل روُم٤من سمـ يزيد رواي٦م اًمْمٕمػ

 ذم اًمٌٞمٝم٘مل ويمذا اًمٗمري٤ميب وقمٜمف ُم٤مًمؽ رواهش ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالث رُمْم٤من ذم

 .قمٛمر يدرك مل روُم٤من سمـ يزيد: سم٘مقًمف وٕمٗمف وومٞمف. اًمًٜمـ
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 وًمٙمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل رواهش : 33/  4: »وم٘م٤ملش اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وٕمٗمف ويمذا

 قمٛمدة» ذم: سم٘مقًمف اًمٕمٞمٜمل وٕمٗمف ؽويمذًم. قمٛمر يدرك مل روُم٤من سمـ يزيد وم٢من ُمرؾمؾ

 ش.ُمٜم٘مٓمع ؾمٜمدهش : »357/  5ش »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذح اًم٘م٤مرئ

 ؾمٞمام ٓ ومٞمٝم٤م طمج٦م ومال وقمٛمر روُم٤من اسمـ سملم ٟٓم٘مٓم٤مقمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م ومٝمذه

 ُمٜم٘مٓمع وهذا. ريمٕم٦م قمنمة سم٤مإلطمدى أُمره ذم قمٛمر قمـ اًمّمحٞمح٦م ًمٚمرواي٦م خم٤مًمٗم٦م وهل

 ش :85/  2ش »اًمتحٗم٦م» ذم اعم٤ٌمريمٗمقري اًمٕمالُم٦م ىم٤مل أجًْم٤م

نّم٤مري ؾمٕمٞمد اسمـ حيٞمك ًمٙمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمفش: »اًمًٜمـ آصم٤مر» ذم اًمٜمٞمٛمقي ىم٤مل   يدرك مل ٕا

ٕثر ومٝمذا اًمٜمٞمٛمقي ىم٤مًمؽ يمام إُمر: ىمٚم٧م. اٟمتٝمكش قمٛمر  وُمع ًمالطمتج٤مج يّمٚمح ٓ ُمٜم٘مٓمع ا

ٜمد صم٧ٌم ح٤م خم٤مًمػ ومٝمق هذا  ومتٞمام يمٕم٥م سمـ أيب أُمر أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صحٞمح سًم

 وأجْم٤م شم٘مدم, وىمدش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ أظمرضمف. ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس ي٘مقُم٤م أن رياًمدا

 ش.اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم ح٤م خم٤مًمػ هق

 [56 ص اًمؽماويح صالة] 

 ظؿر ظن افعؼين فعدد وافسمذي افشاؾعي اإلمام تضعقف

 قمـ يـاًمٕمنم قمدد صمٌقت قمدم إممش 74/  2» ؾمٜمٜمف ذم اًمؽمُمذي أؿم٤مر وىمد: هذا

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ وهمػممه٤م وقمٛمر قمكم قمـ روي: وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ويره قمٛمر

 خمتٍمه ذم قمٜمف اعمزين ص٤مطمٌف ٟم٘مٚمف يمام قمٛمر قمـ اًمٕمنميـ ذم: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ويمذًمؽ

 اعمحدصملم قمٜمد ُمٕمروف هق يمام ًمٚمٛمروي ُمٜمٝمام شمْمٕمٞمػش روي: »وم٘مقهلام ,ش107/  1»

 اًمذيـ لماعمح٘م٘م اًمٕمٚمامء أوئلؽ ُمـ يواًمؽمُمذ اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم أن اعمروض ُمـ وم٢من

 ش :63/  1ش »اعمجٛمقع» ذم سم٘مقًمف اهلل رمحف اًمٜمقوي قمٜم٤مهؿ

 ٓ وٕمٞمٗم٤م احلدي٨م يم٤من إذا: وهمػمهؿ احلدي٨م أهؾ ُمـ اعمح٘م٘مقن اًمٕمٚمامء ىم٤مل 

 ُمـ ذًمؽ أؿمٌف وُم٤م طمٙمؿ أو هنك أو أُمر أو ومٕمؾ أو ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ومٞمف ي٘م٤مل

 أو طمدث أو أظمؼم أو ذيمر أو ىم٤مل أو هريرة أبق ىرو: ومٞمف ي٘م٤مل ٓ ويمذا. اجلزم صٞمغ
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 وٕمٞمٗم٤م يم٤من ومٞمام سمٕمدهؿ وُمـ اًمت٤مسمٕملم ذم ذًمؽ ي٘م٤مل ٓ ويمذا أؿمٌٝمف, وُم٤م أومتك أو ٟم٘مؾ

 قمٜمف ٟم٘مؾ أو قمٜمف روي: يمٚمف هذا ذم ي٘م٤مل وإٟمام اجلزم, سمّمٞمٖم٦م ذًمؽ ُمـ رء ذم ي٘م٤مل ومال

 وُم٤م يٕمزى أو يرومع وأ يروى أو حيٙمك أو يذيمر أو ي٘م٤مل أو قمٜمف سمٚمٖمٜم٤م أو قمٜمف طمٙمل أو

 اجلزم ومّمٞمغ: ىم٤مًمقا  اجلزم, صٞمغ ُمـ وًمٞم٧ًم اًمتٛمريض صٞمغ ُمـ ذًمؽ أؿمٌف

 اجلزم صٞمٖم٦م أن وذًمؽ ؾمقامه٤م, ح٤م اًمتٛمريض وصٞمغ احلًـ أو ًمٚمّمحٞمح ُمقوققم٦م

 اإلٟم٤ًمن ومٞمٙمقن وإٓ صح ومٞمام إٓ يٓمٚمؼ أن يٜمٌٖمل ومال إًمٞمف اعمْم٤مف قمـ صحتف شم٘متيض

 أصح٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ومج٤مهػم اعمّمٜمػ سمف ظمؾأ إدب وهذا قمٚمٞمف, اًمٙم٤مذب ُمٕمٜمك ذم

 شم٤ًمهؾ وذًمؽ اعمحدصملم طمذاق قمدا ُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م اًمٕمٚمقم أصح٤مب مج٤مهػم سمؾ وهمػمهؿ

 روى» وش ىم٤مل» اًمْمٕمٞمػ وذم  قمٜمف روي: اًمّمحٞمح ذم يمثػما  ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ ىمٌٞمح

 .اًمّمقاب قمـ طمٞمد وهذاش ومالن

 [64 ص اًمؽماويح صالة] 

 بعضا بعضفا يؼوي ال افروايات هذه

 ي٘مقي أٓ وًمٙمـ اًمرواي٤مت هذه ُمٗمردات سمْمٕمػ ؾمٚمٛمٜم٤م: اًمٌٕمض ي٘مقل ىمد

 :ًمقضمٝملم وذًمؽ يمال: وم٠مىمقل ًمٙمثرُت٤م؟ سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م

 إٓ ًمديٜم٤م ًمٞمس وم٢مٟمف طم٘مٞم٘مٞم٦م همػم ؿمٙمٚمٞم٦م شمٙمقن أن حيتٛمؾ اًمٙمثرة هذه أن: إول

 آٟمّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك روُم٤من سمـ يزيد ورواي٦م اعمتّمٚم٦م يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م رواي٦م

 إومم اًمرواي٦م روى ُمـ سمٕمض قمغم اًمرواي٦م هذه ُمدار يٙمقن أن اجل٤مئز وُمـ ,اعمٜم٘مٓمٕم٦م

 .آؾمتدٓل يً٘مط آطمتامل وُمع ي٠ميت يمام ذًمؽ همػم وضم٤مئز

 قمـ اًمث٧ٌم اًمث٘م٦م يقؾمػ سمـ حمٛمد قمـ ُم٤مًمؽ رواي٦م أن شم٘مدم ومٞمام أثٌتٜم٤م أنٜم٤م: اًمث٤مين

 ٓم٠م,أظم وم٘مد ُم٤مًمٙم٤م ظم٤مًمػ ُمـ وأن اًمّمحٞمح٦م, هل ريمٕم٦م قمنمة سم٤مإلطمدى اًم٤ًمئ٥م

 ومروايتٝمام ذسم٤مب أيب واسمـ ظمّمٞمٗم٦م اسمـ ومه٤م يقؾمػ سمـ حمٛمد ظم٤مًمػ ُمـ ويمذًمؽ

 ٓ واخلٓم٠م ظمٓم٠م ٕنف ُمردود ُمٜمٙمر اًمِم٤مذ أن اعمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم اعم٘مرر وُمـ ؿم٤مذة,

 ٟمٔمر سمٌمء اًمراوي اٟمٗمرد إذاش : »86 صش »اعم٘مدُم٦م» ذم اًمّمالح اسمـ ىم٤مل سمف, يت٘مقى
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 ُم٤م يم٤من وأوٌط ًمذًمؽ سم٤محلٗمظ ُمٜمف أومم هق ـُم رواه ح٤م خم٤مًمٗم٤م سمف اٟمٗمرد ُم٤م يم٤من وم٢من ومٞمف

 ومل هق رواه أُمر هق وإٟمام همػمه رواه ح٤م خم٤مًمٗم٦م ومٞمف شمٙمـ مل وإن ُمردودا, ؿم٤مذا سمف اٟمٗمرد

 وٓش. سمف اٟمٗمرد ُم٤م ىُمٌؾ ووٌٓمف سم٢مشم٘م٤مٟمف ُمقصمقىم٤م طم٤مومٔم٤م قمدٓ يم٤من وم٢من ...همػمه يروه

 ُمٜمف أومم هق ُمـ رواه ح٤م خم٤مًمػ راوُّي٤م ٕن إول اًمٜمقع ُمـ اًمرواي٦م هذه أن ؿمؽ

 هق إٟمام ًمٚمِم٤مذ اًمٕمٚمامء رد ؾم٥ٌم أن اًمقاوح وُمـ ُمردودة, ومٝمل وأوٌط ًمذًمؽ سم٤محلٗمظ

 رواي٦م سمف ي٘مقى أن يٕم٘مؾ ومال ظمٓم٠مه صم٧ٌم وُم٤م اعمذيمقرة اعمخ٤مًمٗم٦م سم٥ًٌم ظمٓم٠مه٤م فمٝمقر

 وضمقده إن سمؾ سمف يًتِمٝمد وٓ سمف يٕمتد ٓ مم٤م واعمٜمٙمر اًمِم٤مذ أن ومث٧ٌم ُمٕمٜم٤مه٤م ذم أظمرى

 .ؾمقاء وقمدُمف

 أن جيقز ٓ اعمٜم٘مٓمٕمتلم إنّم٤مري ؾمٕمٞمد سمـ وحيٞمك روُم٤من سمـ يزيد رواي٦م نإ صمؿ

 اًمذيـ ُمـ يمؾ ؿمٞمقخ يٙمقن أن ذًمؽ ذم اًمنمط ٕن إظمرى شم٘مقي إطمداه٤م قمـ: ي٘م٤مل

 ؾمٕمٞمد واسمـ يزيد اًمراويلم ُمـ يمال ٕن هٜم٤م يث٧ٌم مل وهذ أظمر ؿمٞمقخ همػم أرؾماله٤م

 سمٕمض قمـ اًمرواي٦م ذم اؿمؽميم٤م أهنام احل٤مًم٦م هذه ذم اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م وم٤مًمذي ُمدين,

 هق إٟمام اًمرواي٦م هذه قمٜمف شمٚم٘مٞم٤م اًمذي ؿمٞمخٝمام يٙمقن أن اجل٤مئز ومٛمـ وقمٚمٞمف اًمِمٞمقخ,

 شمٚم٘مٞم٤مه٤م أهنام جل٤مئز وُمـ سمف, حيت٩م ٓ وٕمٞمٗم٤م أو جمٝمقٓ يٙمقن ىمد وهذا واطمد, ؿمٞمخ

 هذان يٙمقن أن أجْم٤م وضم٤مئز هبام, يٕمتؼم ٓ وٕمٞمٗم٤من وًمٙمٜمٝمام ُمتٖم٤ميريـ ؿمٞمخلم قمـ

 هذه ذم أظمٓم٠م وىمد أجْم٤م ُمدٟمٞم٤من وم٢مهنام ذسم٤مب أيب واسمـ ظمّمٞمٗم٦م اسمـ مه٤م اًمِمٞمخ٤من

 ضم٤مئز هذا يمؾ أجْم٤م ظمٓم٠م ؾمٕمٞمد واسمـ يزيد رواي٦م شمٙمقن وقمٚمٞمف شم٘مدم, يمام اًمرواي٦م

 .آؾمتدٓل يً٘مط آطمتامل وُمع حمتٛمؾ

 ىمٌقهل٤م ذم اًمٜم٤مس شمٜم٤مزع ىمد واعمراؾمٞمؾ:  »اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل 

 ُمـ يم٤من وُم٤م ...اعمقىمقف وُمٜمٝم٤م اعمردود وُمٜمٝم٤م اعم٘مٌقل ُمٜمٝم٤م أن ٕىمقالا وأصح ورده٤م

 ُمـ يمؾ وضمٝملم ُمـ اعمرؾمؾ ضم٤مء وإن ُمردودا يم٤من اًمث٘م٤مت رواه ح٤م خم٤مًمٗم٤م اعمراؾمٞمؾ

 ٓ ذًمؽ ُمثؾ وم٢من صدىمف, قمغم يدل مم٤م ومٝمذا أظمر ؿمٞمقخ همػم ُمـ اًمٕمٚمؿ أظمذ اًمراويلم

 اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر سمٕمض أوىمع اًمنمط هذا قمـ واًمٖمٗمٚم٦م. ش ومٞمف اخلٓم٠م مت٤مصمؾ اًمٕم٤مدة ذم يتّمقر

ٟمٞمؼ ىمّم٦م ُمثؾ اًمٌٓمالن اًمٔم٤مهرة اًم٘مّمص سمٕمض شمّمحٞمح ذم  سمٞمٜمتف يمام اعمِمٝمقرة اًمٖمرا

ٟمٞمؼ ىمّم٦م ًمٜمًػ اعمج٤مٟمٞمؼ ٟمّم٥م» اًم٤ًمسمؼ يمت٤ميب ذم . ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمف هلذا ومٚمٞمتٜمٌفش اًمٖمرا



 48   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 قمـ أشمٞم٦م اًمرواي٤مت ذم ٟمحقه أو ُمثٚمف ي٘م٤مل قمٛمر قمـ اًمرواي٤مت هذه ذم هٜم٤م ذيمرشمف وُم٤م

 قمـ اًمث٤مين يم٤مًمٓمريؼ ضمدا وٕمٞمػ سمٕمْمٝم٤م أن قمٚمٞمف يزاد اخل٤مُمس, اًمٗمّمؾ ذم وهمػمه قمكم

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن يٜمٗمٕمؽ وم٢مٟمف هذا ومتذيمر. إول اًمٓمريؼ سمف ي٘مقى أن يّمٚمح ومال قمكم

 [65 ص اًمؽماويح صالة] 

 ظؿر ظن افروايتغ بغ افصحقح اجلؿع

 اجلٛمع إمم طمٞمٜمئذ ورةرض ومال قمٛمر قمـ اًمرواي٦م هذه وٕمػ ًمٚم٘م٤مريء شمٌلم وإذا

 أول ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ: »وم٘م٤مل  سمٕمْمٝمؿ ومٕمؾ يمام قمٜمف اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م وسملم سمٞمٜمٝم٤م

 أن ٟم٘مقل ٕنٜم٤مش سمثالث ويقشمرون سمٕمنميـ ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  صمؿ ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى إُمر

 اعمذيمقر, ًمٚمجٛمع داقمل ومال صحٞمح٦م, همػم اًمرواي٤مت وهذه اًمتّمحٞمح, ومرع اجلٛمع

 قم٘م٥مش 76/  2» اهلل رمحف اعم٤ٌمريمٗمقري وم٘م٤مل اجلٛمع هذا ٦مُمٕم٤مرو يٛمٙمـ أنف قمغم

 سمٕمنميـ أوٓ ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ أنف ومٞمف: ىمٚم٧م: »اعمذيمقر اجلٛمع

وم٘م٤م يم٤من هذا ٕن اًمٔم٤مهر هق وهذا ريمٕم٦م, قمنمة سم٢مطمدى ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  صمؿ ريمٕم٦م  ُمقا

 ش.ومتٗمٙمر ًمف خم٤مًمٗم٤م يم٤من وذاك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمث٤مسم٧م هق ح٤م

 [69 ص اًمؽماويح صالة] 

 زافت وؿد فعؾة ـان إكام -صح فو- افعؼون

 قمـ اًمٕمنميـ قمدد سمْمٕمػ اًم٤ًمسمؼ اًمٌٞم٤من ُمـ ي٘متٜمع مل أطمدا أن ومروٜم٤م ًمق أنف قمغم

 سمام اًمٕمٛمؾ ُّيجر سمحٞم٨م اًمٕمدد هبذا اًمٕمٛمؾ اًمتزام ذًمؽ ُمـ يٚمزم ٓ إٟمف ٟم٘مقل وم٢مٟم٤م - قمٛمر

 هبذه اًمٕم٤مُمؾ يٕمتؼم أن ـقم ومْمال ريمٕم٦م, قمنمة اإلطمدى ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم اًمٗمٕمؾ قمغم زائد رء آًمتزام ٕن ذًمؽ اجلامقم٦م, قمـ ظم٤مرضم٤م اًمًٜم٦م

 ذًمؽ ُمـ أيمثر يٗمٞمد وٓ وم٘مط ُمنموقمٞمتف قمغم يدل إٟمام ًمٚمٕمنميـ قمٛمر ومٕمؾ أن إذ ومٞمف

 هذه واحل٤مًم٦م جيقز ومال اًمٕمدد, طمٞم٨م ُمـ ًمف اعمخ٤مًمػ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٗمٕمؾ ُم٘م٤مسمؾ ٕنف

 ُم٤م هم٤مي٦م سمؾ وم٘مط, قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر ومٕمٚمف ُم٤م سم٤مًمتزام قمٜمف قمراضواإل ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف إهدار



 49 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 ملسو هيلع هللا ىلص سمٗمٕمٚمف آىمتداء سم٠من واًم٘مٓمع اجلزم ُمع ذًمؽ ذم سمف آىمتداء ضمقاز ُمٜمف يًتٗم٤مد

 زاد قمٛمر أن ومروٜم٤م ًمق ي٘م٤مل يمٚمف وهذا. قم٤مىمؾ ومٞمف يرشم٤مب ٓ أن يٜمٌٖمل مم٤م وهذا. أومْمؾ

 وؾمٌؼ اًمٌٕمض يزقمؿ يمام - ُمٓمٚم٘م٤م ُمٜمٝم٤م ُم٤مٟمع ٓ اًمزي٤مدة أن سمحج٦م اعمًٜمقن اًمٕمدد قمغم

 ُمـ اًمٜم٤مس قمغم اًمتخٗمٞمػ سمٕمٚم٦م سمؾ اًم٤ٌمب هذا ُمـ هب٤م ي٠مت مل وقمٛمر أُم٤م - قمٚمٞمف اًمرد

 اًم٘م٤مرئ قمٚمٞمف وىمػ يمام اًمؽماويح صالة ذم سم٤مًمٜم٤مس ي٘مقم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمذي اًم٘مٞم٤مم ـمقل

 ُمـ واطمد همػم ذيمر وم٘مد - إول اًمٗمّمؾ ذم أوردٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ذم اًمٙمريؿ

 ُمع اعمْم٤مقمٗم٦م ومٝمذه أىمقل اًم٘مٞم٤مم, ـمقل قمـ قمقو٤م يم٤مٟم٧م اًمٕمدد ٤مقمٗم٦مُمْم أن اًمٕمٚمامء

 ذم يؼمره ىمد ُم٤م ًمف ًمٙم٤من -قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ومٕمٚمٝم٤م ًمق - اًم٘مٞم٤مم ذم اًم٘مراءة ختٗمٞمػ

 ُمع إٓ قمٛمر قمٝمد ذم اًمؽماويح صالة ُمـ يٗمرهمقن ٓ يم٤مٟمقا  ذًمؽ ُمع ٕنف اًمٕمٍم ذًمؽ

 ُم٤م اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم إُم٤مُمٝمؿ ي٘مرأ  اعمزقمقم اًمتخٗمٞمػ هذا ُمع ويم٤مٟمقا  ؾمٌؼ, يمام اًمٗمجر

 ُمـ إريم٤من سملم يًقون يم٤مٟمقا  أهنؿ ذًمؽ إمم يْم٤مف آي٦م, واًمثالصملم اًمٕمنميـ سملم

 ُمـ ىمري٤ٌم سمٕمْمٝم٤م شمٙمقن طمتك ومٞمٓمٞمٚمقهن٤م ذًمؽ سملم وُم٤م واًمًجقد واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم

 يمؾ ذم اًمًٜم٦م هق يمام واًمذيمر واًمدقم٤مء واًمتحٛمٞمد اًمتًٌٞمح ُمـ ومٞمٝم٤م ويٙمثرون سمٕمض,

 ويٕمقض ختٗمػ طمتك اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هذه ُمـ رء هٜم٤مك ومٚمٞمس ماًمٞمق وأُم٤م ذًمؽ,

 يمام - اًمّمالة هذه ذم اًم٘مراءة ًمٞمخٗمٗمقن اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أيمثر وم٢من اًمريمٕم٤مت, سمزي٤مدة قمٜمٝم٤م

 إٓ ذًمؽ إمم ؾمٌٞمال وضمدوا ح٤م اًم٘مراءة ظمٗمٗمقا  هلؿ ىمٞمؾ ًمق أن درضم٦م إمم - ُمِم٤مهد هق

 ُمثؾ قمغم - إطمقال أطمًـ ذم - ٓىمتٍموا أو اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ُمٓمٚم٘م٤م اًم٘مراءة يؽميمقا  أن

َت٤من﴿ آي٦م  وم٢مهنؿ ي٘مرؤوهن٤م اًمتل اًمٗم٤محت٦م وهذه ذًمؽ ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ أن سمٚمٖمٜمل وىمد ﴾ُُمْدَه٤مُمَّ

 اًمٙمثػميـ أن طمتك هب٤م, ي٘مرؤوهن٤م اًمتل اًمنقم٦م ًمِمدة وطمالوُت٤م سمٓمالوُت٤م ذهٌقا  ىمد

 ٦م,آي آي٦م ي٘مرؤه٤م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف شمٜمص اًمتل ًمٚمًٜم٦م ظمالوم٤م واطمد سمٜمٗمس قمٚمٞمٝم٤م ًمٞم٠متقن ُمٜمٝمؿ

 مجٞمٕم٤م اشمٗم٘مقا  ىمد وم٢مهنؿ اإلـم٤مًم٦م سمٕمض اًم٘مراءة يٓمٞمؾ ُمـ إئٛم٦م أوئلؽ ذم وضمد وًمئـ

 أطم٤مدي٨م ذم صم٤مسمت٦م ذًمؽ ؾمٜمٞم٦م أن ُمع سمٞمٜمٝم٤م واعم٘م٤مرسم٦م إريم٤من شمًقي٦م قمـ اإلقمراض قمغم

 .اعمت٘مدم اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م طمدي٨م ُمٜمٝم٤م يمثػمة

 اًمٕمٚم٦م جيٕمؾ - أقمٚمؿ ومٞمام - اًمٞمقم اعمًٚملم هم٤مًم٥م قمٚمٞمف اًمذي اًمقاىمع ومٝمذا: أىمقل

 قمدد وهق اعمٕمٚمقل يزول وسمزواهل٤م زائٚم٦م, اًمؽماويح ريمٕم٤مت زيدت أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل



 50   طمٙم٤مُمٝم٤مصالة اًمؽماويح وأ  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اًمًٜم٦م ذم اًمقارد اًمٕمدد إمم اًمرضمقع - أجْم٤م اجلٝم٦م هذه ُمـ - إذن ومقضم٥م اًمٕمنميـ

 وأذيم٤مر اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م قمغم اًمٜم٤مس طمض ُمع قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وقمدم واًمتزاُمف اًمّمحٞمح٦م

. قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح واًمًٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمٜمٌل اىمتداء اًمٓم٤مىم٦م ىمدر ومٞمٝم٤م إريم٤من

 يتٌٜمقا  أن قمغم اعمّمٚمحلم اًمٗمٙمريـ ُمـ اهلل ؿم٤مء ُمـ ؾمٞمحٛمؾ اًمقاىمع هذا أن وأقمت٘مد

 ذم ُمثٚمف ومٕمٚمقا  وم٘مد ويمٞمٗم٤م, يمام ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف إمم اًمؽماويح صالة ذم اًمرضمقع سميورة رأجٜم٤م

 فمٝمقر وذم اعمجتٛمع ذم وأثره٤م ٟمت٤مئجٝم٤م طمٞم٨م ُمـ هذه ُمـ أهؿ هل أظمرى ُم٠ًمخ٦م

 صمالث سمٚمٗمظ اًمرضمؾ ُمـ اًمقاىمع اًمٓمالق اقمت٤ٌمر وهل أٓ قمٜمف اهلل ريض ًمٕمٛمر خم٤مًمٗمتٝم٤م

 شمٜمٙمح طمتك سمٕمد ُمـ ًمف حتؾ ٓ» صمالصم٤م يٕمتؼموٟمف ىمري٥م زُمـ إمم يم٤مٟمقا  وىمد واطمدا ـمالىم٤م

 قمٛمر ًمرأي شمٌٕم٤م قمٚمٞمف إرسمٕم٦م اعمذاه٥م يمت٥م إـم٤ٌمق ذًمؽ ذم وقمٛمدُتؿش همػمه زوضم٤م

 اًمٞمقم هبؿ وم٢مذا واطمدة, ـمٚم٘م٦م جيٕمٚمف يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص لاًمٜمٌ سم٠من قمٚمٛمف ُمع ومٞمف قمٜمف اهلل ريض

 هذا ذم اًمٜم٤مس قمغم قم٤مد ىمد اًمرأي هذا أن رأوا ح٤م قمٜمف صمٌقشمف ُمع هذا قمٛمر رأي يدقمقن

 ٕنف اًمًٜم٦م إمم ومرضمٕمقا  اإلصالح ُمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر إًمٞمف رُمك ُم٤م سمخالف اًمٕمٍم

 أن ٕمج٤مئ٥ماًم وُمـ هب٤م, إٓ يتح٘مؼ ٓ اعمٜمِمقد اإلصالح أن - ٕي سمٕمد - هلؿ شمٌلم

 اًمٕمداء أؿمد اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يٕم٤مدون ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا  ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػميـ

 هل٤م اعمخ٤مًمػ واضمتٝم٤مده قمٛمر ًمرأي وشمريمف اًمًٜم٦م هبذه إلومت٤مئف اًمٓمٕمـ أؿمد ومٞمف ويٓمٕمٜمقن

 يم٤مٟمقا  سمام ي٘مْمقن اًمٞمقم هبؿ وم٢مذا اجلامقم٦م, قمـ اخلروج إمم ذًمؽ سم٥ًٌم ويٜمًٌقٟمف

 هق ٕنف هب٤م واًمٕمٛمؾ اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع يٕمرومقن ٓ ٕهنؿ ذًمؽ يٙمٗمرون, سمف سم٤مُٕمس

 وُمراقم٤مة واًمتج٤مرب احلقادث شم٠مثػم حت٧م إًمٞمٝم٤م يرضمٕمقن إٟمام سمؾ ذقم٤م, اًمقاضم٥م

 اًم٘مرآين, ًمٚمٜمص اًمؽماويح صالة ذم ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف إمم اًمرضمقع يتٌٜمقا  أن ومٕمًك ًمٚمٛمّم٤مًمح,

١ْمُِمٜمُقَن طَمتََّك وَماَل َوَرسمَِّؽ َٓ يُ ﴿: وؾمٜمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف ذم ي٘مقل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل وم٢من

ٚمِٞماًم  ًْ ْ شَم ٚمُِّٛمقا ًَ ٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م ممِّ
ًِ ُٛمقَك ومِٞماَم ؿَمَجَر سَمٞمْٜمَُٝمْؿ صُمؿَّ َٓ جَيُِدوْا ذِم َأنُٗم  ﴾ حُيَٙمِّ

ٌلِم ﴿: وي٘مقل   ُٟمقٌر َويمَِت٤مٌب ُمه
ِ
ـَ اهلل َٟمُف ؾُمٌَُؾ *  ىَمْد ضَم٤مءيُمؿ ُمِّ ـِ اشمٌَََّع ِرْوَقا  َُّيِْدي سمِِف اهلُل َُم

َتِ٘مٞمؿ ًْ ٍط ُمه ا ـِ اًمٔمهُٚماَمِت إمَِم اًمٜمهقِر سم٢ِِمْذٟمِِف َوَُّيِْدُّيِْؿ إمَِم ِسَ اَلِم َوخُيِْرضُمُٝمؿ ُمِّ ًَّ  .﴾ اًم
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 ظؼين افساويح صذ افصحابة من أحدا أن يثبت مل

 قمـ أظمرى رواي٤مت وهٜم٤مك: وٕمٗمٝم٤م وسمٞم٤من ذًمؽ ذم قمٜمٝمؿ اًمقاردة أصم٤مر حت٘مٞمؼ

 يم٤مٟم٧م وح٤م اًمٕمنميـ, يّمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٞمٝم٤م قمٜمف اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رقمٛم همػم

 ُمـ سمد ٓ يم٤من يمثػمون هب٤م اهمؽم وىمد اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اًمٜم٘مد أُم٤مم يث٧ٌم ٓ مم٤م مجٞمٕمٝم٤م

 : وم٠مىمقل أُمره٤م ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اعم١مُمـ يٙمقن طمتك وٕمٗمٝم٤م سمٞم٤من

 :ـمري٘م٤من قمٜمف وًمف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ - 1

 قمنميـ رُمْم٤من ذم هبؿ يّمكم رضمال أُمر قمٚمٞم٤م أن ٤مءاحلًٜم أيب قمـ :األول

 [.وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]ريمٕم٦م

 اًمًٚمٛمل اًمرمحـ قمٌد أيب قمـ اًم٤ًمئ٥م سمـ قمٓم٤مء قمـ ؿمٕمٞم٥م سمـ مح٤مد قمـ :افثاين

 وم٠مُمر رُمْم٤من ذم اًم٘مراءش قمٜمٝمـ اهلل ريض قمكم أي» دقم٤م: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ

 صمؿ.]هبؿ يقشمر قمٜمف اهلل ريض قمكم ويم٤من: ىم٤مل ريمٕم٦م قمنميـ سم٤مًمٜم٤مس يّمكم رضمال ُمٜمٝمؿ

 [.وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم

 :أجْم٤م ـمري٘م٤من قمٜمف وًمف يمٕم٥م سمـ أيب قمـ - 2

 ويقشمر ريمٕم٦م قمنميـ سم٤معمديٜم٦م رُمْم٤من ذم سم٤مًمٜم٤مس يّمكم يمٕم٥م سمـ أيب يم٤من» :األول

 [.وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿش]سمثالث

 يم٤من: »وه٥م سمـ زيد قمـ اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ٟمٍم اسمـ روى: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ - 3

 ىم٤ملش. ًمٞمؾ وقمٚمٞمف ومٞمٜمٍمف رُمْم٤من ؿمٝمر ذم سمٜم٤م يّمكم قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل ٌدقم

 ُم٤م يمؾ هذا[. وٕمٗمف اإلُم٤مم سملم صمؿ.]سمثالث ويقشمر ريمٕم٦م قمنميـ يّمكم يم٤من: إقمٛمش

 اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ُم٤م قمغم اًمزي٤مدة ذم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمـ اعمروي٦م أصم٤مر ن قمٚمٞمف وىمٗمٜم٤م

 إمم اًمؽمُمذي أؿم٤مر وىمد رء ُمٜمٝم٤م يث٧ٌم ٓ وٕمٞمٗم٦م ٝم٤مويمٚم اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم

 ًمٚمٓمرق اًمتتٌع هبذا يمت٤مب ذم جمٛمققم٦م يراه٤م ٓ اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ أن وفمٜمل ؾمٌؼ, يمام شمْمٕمٞمٗمٝم٤م

 .اًمّم٤محل٤مت شمتؿ سمٜمٕمٛمتف اًمذي هلل وم٤محلٛمد اًمدىمٞمؼ اًمٕمٚمٛمل واًمتح٘مٞمؼ
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 52   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 افساويح يف رـعة ظؼين ظذ إمجاع ال

 اًمؽماويح صٚمقا  أهنؿ ذم اًمّمح٤مسم٦م قمـ روي ُم٤م يمؾ أن اًم٤ًمسمؼ اًمتح٘مٞمؼ ُمـ ٜم٤مًم شمٌلم ًم٘مد

 اًمؽماويح أن قمغم أمجٕمقا  اًمّمح٤مسم٦م إن: » اًمٌٕمض ادقم٤مه ومام رء, ُمٜمف يث٧ٌم ٓ ريمٕم٦م قمنميـ

ل ٓ مم٤مش ريمٕم٦م قمنمون  وٕمٞمػ, ومٝمق وٕمٞمػ قمغم سمٜمل وُم٤م وٕمٞمػ قمغم سمٜمل ٕنف قمٚمٞمف يٕمقَّ

 ش. سم٤مـمٚم٦م دقمقى أهن٤م» سـمش اًمتحٗم٦م» ذم اعم٤ٌمريمٗمقري اًمٕمالُم٦م ضمزم وًمذًمؽ

 قمغم اظمتٚمٗمقا  وىمد خي٤مًمٗمقهؿ, أن سمٕمدهؿ عمـ جيز مل صحٞمح٦م يم٤مٟم٧م ًمق أهن٤م وي١ميده

 حيٛمؾ مم٤م اإلمج٤مع هذا ُمثؾ وادقم٤مء ىمري٤ٌم, ي٠ميت يمام ُمٜمف وأيمثر اًمٕمدد هذا ُمـ أىمؾ

 صم٧ٌم وم٘مد اًمٙمت٥م, سمٕمض ذم ذيمره يرد إمج٤مع يمؾ ىمٌقل ذم يتنقمقا  ٓ أن قمغم اعمح٘م٘ملم

 اًمذي اإلمج٤مع ذًمؽ قمغم أجْم٤م إُمثٚم٦م وُمـ ومٞمٝم٤م, يذيمر مم٤م يمثػم يّمح ٓ أنف ٤مًمتتٌعسم

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ واطمد همػم قمـ صم٧ٌم أنف ُمع ريمٕم٤مت صمالث اًمقشمر أن ذم سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مٚمف

 صديؼ اعمح٘مؼ ىم٤مل وهلذا اًم٤ًمسمع اًمٗمّمؾ ىمٌٞمؾ ؾمٞم٠ميت يمام وم٘مط واطمدة سمريمٕم٦م اإليت٤مر

ج» يمت٤مسمف ُم٘مدُم٦م ذم ظم٤من طمًـ  سمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ُمٓم٤مًم٥م يمِمػ ُمـ اًمقه٤مج اًمنا

 ش :3/  1ش »احلج٤مج

 إصؾ يمذا» جي٥م ٓ ُمـ وص٤مر اإلمج٤مقم٤مت ٟم٘مؾ ذم اًم٤ٌمًمغ اًمت٤ًمهؾ طمّمؾ وىمد

 ُمذهٌف أهؾ قمٚمٞمف اشمٗمؼ ُم٤م أن ئمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمذاه٥م ُمـ ًمفش ٟمّمٞم٥م: اًمّمقاب وًمٕمؾ

 سمام اًمدقمقى سمٛمجرد اًمٜم٤مىمؾ هذا ومٞم٠ميت قمٔمٞمٛم٦م, ُمٗمًدة وهذه إمج٤مع, هق ىمٓمره أهؾ أو

 اًمذي اًمٜم٘مؾ هذا ُمـ شمٕم٤ممم اهلل قم٤ٌمد قمغم اًمٕمٔمٞمؿ اخلٓمر ًمزوم قمـ ذاهال اًمٌٚمقى سمف ٕمؿشم

 ُم٤م يٕمدون ص٤مروا وم٘مد إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أهؾ وأُم٤م واًمقرع, اًمتث٧ٌم ـمريؼ قمغم يٙمـ مل

 ُمًٚمؿ ذطمف ذم يم٤مًمٜمقوي ُمٜمٝمؿ قمٍمه اعمت٠مظمر ؾمٞمام وٓ قمٚمٞمف جمٛمٕم٤م سمٞمٜمٝمؿ قمٚمٞمف اشمٗمؼ

 ظمػم وم٢من سمحجٞمتف, اًمٕمٚمامء شمٙمٚمؿ اًمذي إلمج٤معا هق هذا وًمٞمس يمٗمٕمٚمف, ومٕمؾ وُمـ

 اعمذاه٥م, فمٝمقر ىمٌؾ يم٤مٟمقا  يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ يٚمقهنؿ اًمذيـ صمؿ[ إول اًم٘مرن] اًم٘مرون

 اًمٜم٤مهْملم اًمٕمٚمؿ أهؾ أيم٤مسمر ُمـ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمـ واطمد يمؾ قمٍم ذم يم٤من صمؿ

 ذاوه اًمٖم٤مي٦م هذه إمم قمٍمهؿ سمٕمد ضم٤مء وهٙمذا احلٍم, قمٚمٞمف ي٠ميت ٓ ُمـ سم٤مٓضمتٝم٤مد

 اهلل ومتح ُمـ إٓ جيقزه٤م ٓ يم١مود قم٘م٦ٌم اإلٟمّم٤مف وًمٙمـ ُمٜمّمػ قم٤مرف يمؾ يٕمرومف



 53 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 وسمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين اًمٕمالُم٦م ىم٤مل. ُمٜمٝم٤م اًمدظمقل قمٚمٞمف وؾمٝمؾ احلؼ أبقاب ًمف شمٕم٤ممم

 إٓ ًمٞم٧ًم اعمّمٜمٗم٤مت ذم حيٙمقهن٤م اًمتل اإلمج٤مقم٤مت إنش: إوام ؿمٗم٤مء طم٤مؿمٞم٦م اًمٖمامم

 يًتٚمزم ٓ سم٤مًمقىمقع قمٚمٛمف وقمدم اعم٠ًمخ٦م, ذم ظمالف سمقىمقع يٕمٚمؿ مل احل٤ميمل أن سم٤مقمت٤ٌمر

 يّمٚمح ٓ اإلومراد ُمـ ومرد فمـ وجمرد سم٤مإلمج٤مع, فمـ ًمف طمّمؾ أن هٜم٤مك ُم٤م هم٤مي٦م اًمٕمدم,

 ي٘مقل ٓ اإلمج٤مع سمحجٞم٦م ىم٤مل وُمـ ـمرىمف, ُمـ ـمري٘م٤م وٓ ًمإلمج٤مع, ُمًتٜمدا يٙمقن أن

 سمٛمثؾ ظمٚم٘مف ُمـ أطمد اهلل يتٕمٌد ومل إُم٦م أومراد ُمـ ًمٗمرد فمـ جمرد ومٝمق هذا, سمحجٞم٦م

 اًم٘مرآن ُمـ دًمٞمال أو اًمًٜم٦م ُمـ دًمٞمال اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أقمٚمؿ ٓ: اعمٓمٚمع ىم٤مل ًمق وم٢مٟمف ذًمؽ,

 .طمج٦م اعم٘م٤مًم٦م هذه أن قم٤ممل قمـ ومْمال قم٤مىمؾ ي٘مؾ مل

 سم٤مإلمج٤مع ًمٞمس ٕنف اإلمج٤مع طمٙم٤مي٦م ؾمامع قمٜمد اخلٓم٥م قمٚمٞمؽ ه٤من هذا شم٘مرر إذا 

 إصقل أهؾ ُمـ ٛمٝمقراجل ذه٥م ىمد أنف ُمع ٓ, أم طمج٦م يمقٟمف ذم إُم٦م اظمتٚمٗم٧م اًمذي

ش اًمت٘مري٥م» ذم اًم٘م٤ميض سمذًمؽ سح يمام أطم٤مد أظم٤ٌمر ومٞمف شم٘مٌؾ ٓ اإلمج٤مع أن إمم

 طمّمقل» يمت٤ميب ذم اعم٠ًمخ٦م هذه طمج٩م أوردت وىمد ىم٤مل, ُم٤م آظمر إمم يمتٌف, ذم واًمٖمزازم

 اًمٓمري٘م٦م» وش آىمٚمٞمد» ذم اًمّم٤محل٤من اًمقًمدان وأورده٤مش إصقل قمٚمؿ ُمـ اح٠مُمقل

 .ُم١مًمٗم٤مشمٜم٤م ُمـ وهمػمهش اًمٓم٤مًم٥م دًمٞمؾ» وإمم إًمٞمٝم٤م ومػمضمع ظم٤مـمره ٟمثالجا رام ومٛمـش اعمثغم

 يمت٤مسمف ذم طمزم اسمـ حمٛمد أبق اإلُم٤مم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل طم٘مؼ ويمذًمؽ: ىمٚم٧م

 أضمزاء صمامٟمٞم٦م ذم ُمٍم ذم ُمٓمٌقع وهقش إطمٙم٤مم أصقل ذم إطمٙم٤مم إطمٙم٤مم» اًم٘مٞمؿ

 ُمـ وم٢مٟمف اًمٜم٤مس ٕمضسم هب٤م يٚمٝم٩م اًمتل اإلمج٤مقم٤مت ُمـ اًمتح٘مؼ ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع

 سمٜمٞم٧م اًمتل همػمه٤م سمخالف واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ سم٤مٕدًم٦م اعمدقمٛم٦م إصقل يمت٥م أطمًـ

 .اًمدقمقى جمرد قمغم

 [83 ص اًمؽماويح صالة]

 ذفك ظذ وافدفقل رـعة ظؼة اإلحدى افتزام وجوب

 اًمؽماويح صالة اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ يّمح ٓ أنف ُمٜمّمػ قم٤مىمؾ ًمٙمؾ شمٌلم ًم٘مد

 ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى سمّمالُت٤م إُمر قمٜمـف اهلل ريض قمٛمر قمـ ٧مصمٌ وأنف ريمٕم٦م سمٕمنميـ



 54   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اًمًٌٞمؾ ًمٜم٤م يٛمٝمد مم٤م يمٚمف ومٝمذا ريمٕم٦م, قمنمى إطمدى إٓ يّمٚمٝم٤م مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف شمٌلم يمام

 ُمـ وم٢مٟمف ..: ».ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اشم٤ٌمقم٤م قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وقمدم اًمٕمدد هذا اًمتزام سمقضمقب ًمٜم٘مقل

 اعمٝمديلم اخلٚمٗم٤مء ٦موؾمٜم سمًٜمتل ومٕمٚمٞمٙمؿ يمثػما, اظمتالوم٤م ومًػمى سمٕمدي ُمـ ُمٜمٙمؿ يٕمش

 يمؾ وم٢من إُمقر, وحمدصم٤مت وإي٤ميمؿ سم٤مًمٜمقاضمذ, قمٚمٞمٝم٤م وقمْمقا  هب٤م متًٙمقا  اًمراؿمديـ

 رواه ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ: »آظمر طمدي٨م ذم زادش والًم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م حمدصم٦م

 ُمـ يمثػم ذم اظمتٚمٗمقا  اًمٕمٚمامء أن اعمٕمٚمقم وُمـ. وهمػمهؿ واًمؽمُمذي داود وأبق أمحد

 ومٞمف اظمتالومٝمؿ سمٚمغ وم٘مد اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ُمـ ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ٤موُمٜمٝم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 :أىمقال صمامٟمٞم٦م إمم

 .ش24» اخل٤مُمس .ش28» اًمراسمع .ش34» اًمث٤مًم٨م .ش36» اًمث٤مين .ش41» إول

 ش11» اًمث٤مُمـ .ش16» اًم٤ًمسمع .ش20» اًم٤ًمدس

 ومٞمف إُم٦م شم٘مع ىمد اظمتالف يمؾ ُمـ اعمخرج ًمٜم٤م سملم ىمد اعمذيمقر احلدي٨م يم٤من وح٤م

 اًمتٛمًؽ وهق اعمخرج إمم اًمرضمقع قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م ومٞمف, اظمتٚمٗمقا  مم٤م اعم٠ًمخ٦م ههذ ويم٤مٟم٧م

 ُم٤م وشمرك هب٤م إظمذ ومقضم٥م ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى إٓ هٜم٤م هل وًمٞم٧ًم ,ملسو هيلع هللا ىلص سمًٜمتف

 قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة أن ٟمرى وٟمحـ واوم٘متٝم٤م, ىمد اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ؾمٜم٦م أن ؾمٞمام وٓ خي٤مًمٗمٝم٤م,

 اًمٕم٘مكم اًمتحًلم قمغم ٓ وآشم٤ٌمع اًمتقىمٞمػ قمغم اًمٕم٤ٌمدات ذم إُمر ٕن هل٤م خم٤مًمٗم٦م

 اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم ذًمؽ سمًط وي٠ميت إومم اًمرؾم٤مًم٦م ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وآسمتداع

 شمًٛمٕمٝمؿ ُم٤م ومٙمثػما  هلذا شمٜمٌٝمقا  ىمد اًمٕم٤مُم٦م أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م

 هبذه ٜملويٕمجٌ اخل٤مص٦م؟ سم٤مل ومامش اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزايد: »وهمػمه٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ي٘مقًمقن

 قم٤ٌمس اسمـ إمم رضمؾ ضم٤مء: ىم٤مل جم٤مهد قمـ اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف ُم٤م اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 اسمـ ًمف وم٘م٤مل ي٘مٍم ص٤مطمٌل ويم٤من أتؿ ومٙمٜم٧م ؾمٗمر ذم يمٜم٤م زم وص٤مطم٥م إين: وم٘م٤مل

 اسمـ وم٘مف ُمـ وهذا ش.يتؿ يم٤من اًمذي وص٤مطمٌؽ شم٘مٍم يمٜم٧م اًمذي أن٧م سمؾ: »قم٤ٌمس

 اًمٜم٘مص وضمٕمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف اشم٤ٌمع ذم لواًمٙمام اًمتامم ضمٕمؾ طمٞم٨م قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمف دقم٤م اًمذي وهق ٓ يمٞمػ قمددا أيمثر يم٤من وإن ظم٤مًمٗمٝم٤م ومٞمام واخلٚمؾ

 ٓ طم٘م٤م وم٘مٞمٝم٤م يم٤من ُمـ أن واحل٘مٞم٘م٦م ؟شاًمت٠مويؾ وقمٚمٛمف اًمديـ ذم وم٘مٝمف مهللا: »سم٘مقًمف

 اًمنميٕم٦م سمف ضم٤مءت ُم٤م يمؾ ذم أصال جيٕمٚمف سمؾ هذا قم٤ٌمس اسمـ ىمقل يتٕمدى أن يًٕمف
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 يم٤من وُم٤م احلٙمٞمؿ؟ اًمِم٤مرع إمم اًمٜمًٞم٤من أو اًمٜم٘مص ٟم٦ًٌم إمم ي١مدي قمٙمًف نٕ اًمٙم٤مُمٚم٦م

 ؿمٞمخ ىمقل أجْم٤م ويٕمجٌٜمل. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن آظمر ُمقوع هذا وًمتٗمّمٞمؾ ٟمًٞم٤م؟ رسمؽ

 اًمٞمقم ذم يّمكم يم٤من قمٚمٞم٤م أن وزقمؿ: اًمِمٞمٕمل اعمٓمٝمر اسمـ قمغم رده ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 قمنمة صمالث قمغم اًمٚمٞمؾ ذم يزيد ٓ نيم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وٟمٌٞمٜم٤م ذًمؽ يّمح ومل ريمٕم٦م أخػ واًمٚمٞمٚم٦م

 سمـ] قمٛمر سمـ اهلل ًمٕمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل يٙمره, سمؾ اًمٚمٞمؾ يمؾ ىمٞم٤مم يًتح٥م وٓ ريمٕم٦م,

 ٟمحق واًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقم ذم يّمكم اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من وىمد» طم٘م٤م قمٚمٞمؽ جلًدك إن[ : اًمٕم٤مص

 يم٤من ًمق اعمخ٤مًمٗم٦م هذه خي٤مًمٗمف أن ُمـ هلديف واشمٌع سمًٜمتف أقمٚمؿ يم٤من وقمكم ريمٕم٦م أرسمٕملم

 قمٚمٞمف إذ ممٙمـ همػم اًمقاضم٤ٌمت سم٤ًمئر اًم٘مٞم٤مم ُمع ريمٕم٦م أخػ وصالة ومٙمٞمػ ممٙمٜم٤م, ذًمؽ

 وُم٤ٌمذشمف وووقئٝم٤م وطم٤مضمتٝم٤م وذهب٤م وأيمٚمٝم٤م وٟمقُمٝم٤م ُمّم٤محلٝم٤م ُمـ ٟمٗمًف طم٘مقق

ريف أهٚمف  شم٘مري٤ٌم اًمزُم٤من ٟمّمػ يًتققم٥م مم٤م ورقمٞمتف وأهٚمف ٕوٓده واًمٜمٔمر وها

 وقمكم ـمٛم٠منٞمٜم٦م وسمال وم٘مط سم٤مًمٗم٤محت٦م قنشمٙم أن إٓ ريمٕم٦م ًمثامٟملم شمتًع ٓ اًمقاطمدة وم٤مًم٤ًمقم٦م

 إٓ اهلل يذيمر وٓ ٟم٘مر هل اًمتل اعمٜم٤موم٘ملم صالة يّمكم أن ُمـ أضمؾ وضمٝمف اهلل يمرم

ش. 170 - 169 صش »آقمتدال ُمٜمٝم٤مج ُمـ اعمٜمت٘مك» ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم يمام ىمٚمٞمال

 يم٤من وقمكم: »سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف قمغم اًمزي٤مدة قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م ٟمزه يمٞمػ ومت٠مُمؾ

 ش.اعمخ٤مًمٗم٦م هذه خي٤مًمٗمف أن ُمـ هلديف وأتٌع فسمًٜمت أقمٚمؿ

 [86 ص اًمؽماويح صالة] 

 افعؾامء من افزيادة أكؽر من ذـر

 قمـ اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة صمٌت٧م ًمق: ٟم٘مقل وًمذًمؽ

 اًم٘مقل إٓ وؾمٕمٜم٤م ح٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ همػمهؿ أو اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ُمـ أطمد

 قمغم وطمرصٝمؿ اًمديـ ذم آسمتداع قمـ وسمٕمدهؿ ٘مٝمٝمؿووم سمٗمْمٚمٝمؿ ًمٕمٚمٛمٜم٤م سمجقازه٤م

 اًم٘مقل ٟمًتجز مل سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ ُم٤م قمغم قمٜمٝمؿ ذًمؽ يث٧ٌم مل ح٤م وًمٙمـ قمٜمف, اًمٜم٤مس هنل

 قمٜمف اًم٘مقًملم أطمد ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُم٘مدُمتٝمؿ ذم ومحقل أئٛم٦م ذًمؽ ذم وؾمٚمٗمٜم٤م سم٤مًمزي٤مدة

 وىم٤ملش : »ًمف اًمٗمت٤موى ُمـ 77/  2ش»اًمؽماويح صالة ذم اعمّم٤مسمٞمح» ذم اًمًٞمقـمل وم٘م٤مل
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 سمـ قمٛمر اًمٜم٤مس قمٚمٞمف مجع اًمذي: ىم٤مل أنف ُم٤مًمؽ قمـ - أصح٤مسمٜم٤م ُمـ - اجلقري

 ًمف ىمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة وهل ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وهق إزم أطم٥م اخلٓم٤مب

 أجـ ُمـ أدري وٓ: ىم٤مل ىمري٥م قمنمة وصمالث ٟمٕمؿ: ىم٤مل سم٤مًمقشمر؟ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 أن سمٕمدش اًمؽمُمذي ذح» ذم اًمٕمريب اسمـ اإلُم٤مم وىم٤ملش اًمٙمثػم؟ اًمريمقع هذا أطمدث

 اًمؽماويح ريمٕم٤مت ىمدر ذم ًمٞمس أنف اًم٘مقل وإمم قمٛمر قمـ اعمتٕم٤مرو٦م اًمرواي٤مت إمم أؿم٤مر

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل صالة: ريمٕم٦م قمنمة إطمدى يّمكم أن: واًمّمحٞمح:  حمدود طمد

 احلد ُمـ سمد يٙمـ مل وم٢مذا. ومٞمف طمد وٓ ًمف أصؾ ومال داإقمد ُمـ ذًمؽ همػم وم٠مُم٤م وىمٞم٤مُمف

 همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل زاد ُم٤م. يّمكم اًمًالم قمٚمٞمف اًمٜمٌل يم٤من ومام

 سم٤مًمٜمٌل ومٞمٝم٤م ي٘متدى أن ومقضم٥م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم هل اًمّمالة وهذه. ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم

 أنش اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم سح وهلذا.  اًمًالم قمٚمٞمف

 والًم٦م سمدقم٦م يمؾ سمؾ يٛمدح ُم٤م ًمٌدقم٦ما ذم وًمٞمس:  ىم٤مل سمدقم٦م اًمؽماويح ذم اًمٕمنميـ قمدد

 شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن سم٤مًمٌدقم٦م اخل٤مص٦م اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم اًمٗم٘مرة هذه سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت: ىمٚم٧م

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب سم٘مقل اًم٘مراء ٟمذيمر أن أن وطمًٌٜم٤م

 أُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم ًمٞمٙمقٟمقا ش طمًٜم٦م اًمٜم٤مس رآه٤م وإن والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »قمٜمٝمام اهلل ريض

 قمٜمف, يٜمٝمقن ُم٤م إمم خي٤مًمٗمٝمؿ ُمـ ُم٘مدُم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق اًمّمح٤مسم٦م يٜمٍم أنف يزقمؿ ُمـ

 احل٘مٞم٘م٦م ذم وهؿ سمٛمخ٤مًمٗمتٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ إمم اًمدقم٤مة يتٝمؿ طمتك سمذًمؽ يٙمتٗمل ٓ صمؿ

 اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًمٙمريؿ ًمٚم٘م٤مرئ ذًمؽ شمٌلم يمام قمٜمٝمؿ اًمًٜمد يّمح طملم هلؿ اًمٜم٤مس أتٌع ُمـ

 .اًمرؾم٤مًم٦م هذه وُمـ إومم

 [90 ص اًمؽماويح ةصال] 

 ومطاظن صبفات دؾع

 زاد قمام واإلقمراض اًمًٜم٦م ذم اًمقارد اًمٕمدد هذا إيث٤مر قمغم سم٘مقة ٟمٍم طملم إٟمٜم٤م صمؿ

 اًمذيـ ذم اًمٓمٕمـ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ ذم إًمٞمف أذٟم٤م ُمـ إًمٞمٜم٤م ٟمًٌف مم٤م ُمٓمٚم٘م٤م رء يٚمزُمٜم٤م ٓ قمٚمٞمف

 ًمٚمٝمقى اشم٤ٌمقم٤م قالإىم ُمـ سمٖمػمه٤م وٓ هب٤م ي٠مظمذوا مل أهنؿ ٟمٕمت٘مد ٕنٜم٤م سم٤مًمزي٤مدة أظمذوا
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 اعمًٚمٛملم ُمـ أطمدا أن ُمًٚمؿ سم٤مل ذم خيٓمر أن ٟمًتٖمرب وم٢مٟمٜم٤م وهلذا سمٞم٤مٟمف, ؾمٌؼ يمام

 يمام طم٤مل يمؾ قمغم ُم٠مضمقرون هؿ سمؾ ذًمؽ ُمـ طم٤مؿم٤مهؿ اًمديـ ذم سم٤مٓسمتداع يرُمٞمٝمؿ

را, سمٞمٜم٤مه  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمٚمٞمف دل ُم٤م إمم إرؿم٤مدٟم٤م ذم اًمٗمْمؾ هلؿ اًمذيـ وهؿ يمٞمػ ُمرا

: ي٘مقل قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم هق ومٝمذا خي٤مًمٗمٝم٤م, ىمقل يمؾ قمغم إيث٤مرمه٤م ُمـ

 يدقمٝم٤م أن ًمف حتؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ؾمٜم٦م ًمف اؾمت٤ٌمن ُمـ أن قمغم اعمًٚمٛمقن أمجع»

 ُمٕمٜم٤مه إئٛم٦م سمٕمض خم٤مًمٗم٦م أن ُمـ اًمٌٕمض يتقمهف ىمد ُم٤م يٚمزُمٜم٤م ٓ ويمذًمؽش. أطمد ًم٘مقل

 وم٢مٟمٜم٤م سم٤مـمؾ, وهؿ هذا سمؾ يمال وومٝمام, قمٚمام قمٚمٞمٝمؿ إومْمٚمٞم٦م ًمٜمٗمًف يزقمؿ اعمخ٤مًمػ أن

 وم٘مد ذًمؽ وُمع دوهنؿ ومٛمـ شمالُمذُتؿ ُمـ أقمٚمؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م أن سم٤مًميورة ٟمٕمٚمؿ

 ذم سم٘مل ُم٤م اعمت٘مدم اعمت٠مظمر خي٤مًمػ يمذًمؽ إُمر يزال وٓ آرائٝمؿ ُمـ يمثػم ذم ظم٤مًمٗمقهؿ

 إومْمٚمٞم٦م ادقمقا  أهنؿ إي٤مهؿ خم٤مًمٗمتٝمؿ شمقهؿ ومٚمؿ هذا وُمع حم٘م٘مقن قمٚمامء اعمًٚمٛملم

 أن واحل٘مٞم٘م٦م سمٛمراطمؾ؟ ه١مٓء دون هؿ ُمـ خم٤مًمٗم٦م جمرد ُمـ ذًمؽ يتقهؿ ػومٙمٞم قمٚمٞمٝمؿ

 ٕيب اخلالف شمٙمثر أنؽ: ًمف ىمٞمؾ أنف يقؾمػ سمـ قم٤مصؿ قمـ روي يمام إئٛم٦م ُمع ؿم٠منٜم٤م

 ٟم١مت مل وٟمحـ ٟمدرك مل ُم٤م ومٝمٛمف وم٠مدرك ٟم١مت مل ُم٤م أويت ىمد طمٜمٞمٗم٦م أب٤م إن: وم٘م٤مل. طمٜمٞمٗم٦م

 هذا أىمقل» ىم٤مل؟ أجـ ُمـ ٟمٗمٝمؿ مل ُم٤م ٘مقًمفسم ٟمٗمتل أن يًٕمٜم٤م وٓ أوشمٞمٜم٤م ُم٤م إٓ اًمٗمٝمؿ ُمـ

 وم٘مط, إرسمٕم٦م إئٛم٦م ذم واًمٕمٚمؿ اًمٗمْمؾ حتٍم أن ُمـ أوؾمع اهلل رمح٦م سم٠من اقمؽماذم ُمع

 يقضمد ىمد سم٠منف أجْم٤م اًمتذيمر ُمع ُمٜمٝمؿ, أقمٚمؿ هق ُمـ سمٕمدهؿ خيٚمؼ أن قمغم ىم٤مدر اهلل وإن

 ىم٤مل وىمد اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمًٚمؿ ُمٕمروف أُمر وهذا اًمٗم٤موؾ ذم يقضمد ٓ ُم٤م اعمٗمْمقل ذم

 وطمًٜمف اًمؽمُمذي رواهش آظمره ذم أم أوًمف ذم اخلػم يدرى ٓ يم٤معمٓمر أُمتل: »ملسو هيلع هللا ىلص

 .ـمرق وًمف وهمػممه٤م, واًمٕم٘مٞمكم

 [93 ص اًمؽماويح صالة] 

 رـعة( 11) من بلؿل افؼقام جواز

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ اًمقاردة اًمريمٕم٤مت قمدد قمغم اًمزي٤مدة ُمٜمٕمتؿ إذا: ىم٤مئؾ ىم٤مل وم٢من

 سملم ومرق ٓ  ٕنف ذًمؽ ُمـ سم٠مىمؾ أداءه٤م إذن وم٤مُمٜمٕمقا  ويحاًمؽما  صالة وُمٜمف اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم



 58   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ًمقٓ يمذًمؽ إُمر أن ؿمؽ ٓ: واجلقاب. اًمٜمص يٖمػم ُمٜمٝمام يمال أن ذم واًمٜم٘مص اًمزي٤مدة

ز ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مء أنف  قمٌد وم٘م٤مل اًمٗمٕمؾ أُم٤م وىمقًمف, ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ اًمٕمدد هذا ُمـ أىمؾ ضمقا

 يقشمر؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمٙمؿ: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: ىمٞمس أيب سمـ اهلل

 سم٠من٘مص يقشمر يٙمـ ومل وصمالث وقمنم وصمالث وؾم٧م وصمالث سم٠مرسمع يقشمر يم٤من: ىم٤مًم٧م

. ضمٞمد سمًٜمد وأمحد واًمٓمح٤موي داود أبق رواه قمنمة, صمالث ُمـ سم٠ميمثر وٓ ؾمٌع ُمـ

 سمثالث ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ سمخٛمس ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ طمؼ اًمقشمر: »ومٝمق ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وأُم٤م

 وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل واحل٤ميمؿ ًمدارىمٓمٜملوا اًمٓمح٤موي رواهش سمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ

 ومٝمذا. اعمجٛمقع ذم واًمٜمقوي اًمذهٌل وواوم٘مف. اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ

 قمٛمؾ ضمرى وقمٚمٞمف اًمقشمر صالة ذم واطمدة ريمٕم٦م قمغم آىمتّم٤مر ضمقاز ذم سيح ٟمص

 ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وصحش: »اًمٌخ٤مري ذح» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمًٚمػ

 ٟمٍم سمـ حمٛمد يمت٤مب ومٗمل ىمٌٚمٝم٤م ٟمٗمؾ شم٘مدم همػم ُمـ سمقاطمدة أوشمروا أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م

 مل ريمٕم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مرآن ىمرأ  قمثامن أن يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده وهمػمه

 سمريمٕم٦م أوشمر ؾمٕمدا أن صمٕمٚم٦ٌم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨مش اعمٖم٤مزي» ذم وؾمٞم٠ميت هذا, همػم يّمؾ

 ش.اؾمتّمقسمف قم٤ٌمس اسمـ وأن سمريمٕم٦م, أوشمر أنف ُمٕم٤موي٦م قمـش اعمٜم٤مىم٥م» ذم وؾمٞم٠ميت

 [96 ص اًمؽماويح صالة] 

 وافوتر افؾقل صالة هبا ملسو هيلع هللا ىلص صذ افتي افؽقػقات

 ويمٞمٗمٞم٤مت أنقاع قمغم يم٤من ووشمره اًمٚمٞمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمٞم٤مم أن اعمًٚمؿ أُّي٤م واقمٚمؿ

 اعمٓمقًم٦م, أو اعمختٍمة ُمٜمٝم٤م ؾمقاء اًمٗم٘مف يمت٥م أيمثر ذم ُمدون همػم ذًمؽ يم٤من وح٤م يمثػمة

 ٓشم٤ٌمقمٝم٤م حم٤ٌم ُمٜمٝمؿ يم٤من عمـ اًمًٌٞمؾ ٟمٛمٝمد ًمٙمل ًمٚمٜم٤مس ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف سمٞم٤من اًمقاضم٥م ويم٤من

 ُمٜمٝم٤م رء إٟمٙم٤مر قمـ يتقرع وطمتك شمٕم٤ممم, اهلل ؿم٤مء إن أضمره ًمٜم٤م ومٞمٙمت٥م هب٤م يٕمٛمؾ أن

 ُم٤م واضمتٜم٤مب آشم٤ٌمع طمؼ ملسو هيلع هللا ىلص ٓشم٤ٌمقمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ووم٘مٜم٤م ضم٤مهال هب٤م يم٤من ُمـ

 :وم٠مىمقل ذًمؽ سمٞم٤من وضم٥م وم٘مد آسمتداع ُمـ طمذرٟم٤م

 : أطم٤مدي٨م وومٞمف ظمٗمٞمٗمتلم يمٕمتلمسمر يٗمتتحٝم٤م ريمٕم٦م 13 يّمكم -1



 59 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ٕرُم٘مـ: ىم٤مل أنف اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م :األول

 صغم صمؿ ـمقيٚمتلم, ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم, ريمٕمتلم ومّمغم اًمٚمٞمٚم٦م

 صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم

 أوشمر صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام, اًمٚمتلم ندو ومه٤م ريمٕمتلم

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ رواه ريمٕم٦م قمنمة صمالث ومذًمؽ  .وهمػممه٤م صحٞمحٞمٝمام ذم قمقا

 ُمٞمٛمقٟم٦م قمٜمد وهق ًمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد سم٧مه : ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م :افثاين

 ومتقو٠م ُم٤مء ومٞمفش ىمرسم٦م أي» ؿمـ إمم وم٘م٤مم اؾمتٞم٘مظ ٟمّمٗمف أو اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م ذه٥م طمتك وم٘م٤مم

 يده ووع صمؿ يٛمٞمٜمف, قمغم ومجٕمٚمٜمل ي٤ًمره قمغم ضمٜمٌف إمم وم٘مٛم٧م ىم٤مم صمؿ ُمٕمف وشمقو٠مت

 سم٠مم ومٞمٝمام ىمرأ  ىمد ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ومّمغم يقىمٔمٜمل, يم٠منف أذين يٛمس يم٠منف رأد قمغم

 ٟم٤مم صمؿ سم٤مًمقشمر, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى صغم طمتك صغم صمؿ ؾمٚمؿ صمؿ ريمٕم٦م, يمؾ ذم اًم٘مرآن

 رواه. سم٤مًمٜم٤مس صغم صمؿ ريمٕمتلم ومريمع وم٘م٤مم اهلل لرؾمق ي٤م اًمّمالة: وم٘م٤مل سمالل وم٠مت٤مه

 شاًمّمحٞمحلم» ذم وأصٚمف صحٞمحف ذم قمقاٟم٦م أبق وقمٜمف داود أبق

 صالشمف اومتتح اًمٚمٞمؾ ُمـ ىم٤مم إذا اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م :افثافث

 صمؿ اًمٕمِم٤مء ُيَّمكّم  يم٤من: ًمٗمظ وذمش. أوشمر صمؿ ريمٕم٤مت صمامن صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم سمريمٕمتلم

 ومٞمتًقك يٌٕمثف أن ؿم٤مء ح٤م اهلل ومٞمٌٕمثف وـمٝمقره ؾمقايمف أقمد ىمدو سمريمٕمتلم يتجقز

 صمؿ اًم٘مراءة, ذم سمٞمٜمٝمـ يًقي ريمٕم٤مت صمامن ومٞمّمكم ي٘مقم صمؿ ريمٕمتلم, يّمكم صمؿ ويتقو٠م,

 صمؿ ؾمت٤م اًمثامين شمٚمؽ ضمٕمؾ اًمٚمحؿ وأظمذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أؾمـ ومٚمام سم٤مًمت٤مؾمٕم٦م, يقشمر

٤َم اًْمَٙم٤مومُِرون ﴿ سمـ ومٞمٝمام ي٘مرأ  ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ سم٤مًم٤ًمسمٕم٦م يقشمر  و ﴾ىُمْؾ َي٤م َأُّيه

 ُمـ إول واًمِمٓمر. صحٞمح وإؾمٜم٤مدهؿ سم٤مًمٚمٗمٔملم اًمٓمح٤موي أظمرضمف .﴾ إَِذا ُزًْمِزًَم٧ِم ﴿

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف إول اًمٚمٗمظ  قم٤مئِم٦م أن اًمث٤مين اًمٚمٗمظ ذم ويالطمظ. اًمخ ....قمقا

 ٧ميمٜم ُم٤م ي١ميد ومٝمذا ًمٚمٕمِم٤مء ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف سمٕمد اخلٗمٞمٗمتلم اًمريمٕمتلم ذيمرت قمٜمٝمـ اهلل ريض

 .أقمٚمؿ واهلل اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م مه٤م اخلٗمٞمٗمتلم اًمريمٕمتلم ه٤مشملم أن اًمرؾم٤مًم٦م أول ذم رضمحتف

 ٓ سمخٛمس, يقشمر صمؿ ريمٕمتلم, يمؾ سملم يًٚمؿ صمامٟمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م 13 يّمكم -2

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م وومٞمف اخل٤مُم٦ًم, ذم إٓ يًٚمؿ وٓ جيٚمس



 60   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 يمؾ ذم جيٚمس ريمٕم٤مت امنصم صغم صمؿ شمقو٠م, صمؿ شمًقك, اؾمتٞم٘مظ وم٤مذا يرىمد ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من»

 ذم آ يًٚمؿ وٓ اخل٤مُم٦ًم ذم إٓ جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت سمخٛمس يقشمر صمؿ ومٞمًٚمؿ, ريمٕمتلم

 صحٞمح وؾمٜمده أمحد رواه[ ش ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ومّمغم ىم٤مم اعم١مذن أذن وم٤مذا] اخل٤مُم٦ًم

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف وىمد اًمِمٞمخلم, ذط قمغم  وصححف واًمؽمُمذي داود وأبق قمقا

 ُمـ اًمتًٚمٞمؿ ومٞمف ًمٞمس خمتٍما  يمٚمٝمؿ رووه طمزم, واسمـ ٞمٝم٘ملواًمٌ ٟمٍم واسمـ واًمدارُمل

 .وم٘مط سم٤مخلٛمس اإليت٤مر واحل٤ميمؿ واًمٓمٞم٤مًمز اًمِم٤مومٕمل ُمٜمف وروى ريمٕمتلم, يمؾ

 واًمٌٞمٝم٘ملش 214/  1» داود أبق أظمرضمف قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمٚمحدي٨م

 صمالث اًمريمٕم٤مت جمٛمقع سم٠من سحي٦م هذه أمحد ورواي٦م. صحٞمح وؾمٜمدهش 29/ 3»

 ص» اعمت٘مدم قم٤مئِم٦م حلدي٨م خم٤مًمػ سمٔم٤مهره ومٝمق اًمٗمجر ريمٕمتل قمدا ُم٤م ريمٕم٦م قمنمة

 إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »سمٚمٗمظش 17 - 16

 قمدا ُم٤م اًمٚمٗمظ هبذا أرادت أهن٤م ظمالصتف سمام هٜم٤مك سمٞمٜمٝمام اجلٛمع شم٘مدم وىمدش ريمٕم٦م قمنمة

 هق ُم٤م وضمدت وىمد ٚمٞمؾاًم صالة هب٤م يٗمتتح ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من اًمٚمتلم اخلٗمٞمٗمتلم اًمريمٕمتلم

 صمامن صمؿ اًمريمٕمتلم ه٤مشملم ومٞمف ذيمرت اًمذي أظمر طمديثٝم٤م وهق اجلٛمع هذا ذم يم٤مًمٜمص

 .ىمٌٚمف اًمذي اًمٜمقع ذم ُم٣م وىمد اًمقشمر صمؿ ريمٕم٤مت

 قم٤مئِم٦م حلدي٨م سمقاطمدة يقشمر صمؿ ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ صمؿ ريمٕم٦م 11 يّمكم -3 

 وهل - اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ يٗمرغ أن سملم ومٞمام يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض

 ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمٗمجر إمم - اًمٕمتٛم٦م اًمٜم٤مس يدقمق اًمتل

 يرومع أن ىمٌؾ آي٦م مخًلم أطمديمؿ ي٘مرأ  ُم٤م ىمدر ؾمجقده ذم ويٛمٙم٨م] سمقاطمدة, ويقشمر

 ومريمع ىم٤مم اعم١مذن وضم٤مء اًمٗمجر ًمف وشمٌلم اًمٗمجر صالة ذم اعم١مذن ؾمٙم٧م وم٢مذا ,[رأؾمف

 رواه .ًمإلىم٤مُم٦م اعم١مذن ي٠متٞمف طمتك إجٛمـ فؿم٘م قمغم اوٓمجع صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ  اسمـ طمدي٨م ُمـ إوٓن وأظمرضمف وأمحد واًمٓمح٤موي داود وأبق قمقا

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م اًمٜمقع هلذا ويِمٝمد. قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ قمقاٟم٦م وأبق أجْم٤م قمٛمر

 ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »وم٘م٤مل اًمٚمٞمؾ؟ صالة قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل رضمال أن أجْم٤م

 ُم٤مًمؽ رواهش.  صغم ىمد ُم٤م ًمف شمقشمر واطمدة ريمٕم٦م اًمّمٌح أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك,

ٟم٦م واسمق وُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري  أن: »ىم٤ملش ُمثٜمك؟ ُمثٜمك ُم٤م: »قمٛمر ٓسمـ وم٘مٞمؾ: وزادا قمقا
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 يًٚمؿ يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن: »واًمٌخ٤مري ُم٤مًمؽ رواي٦م وذمش. ريمٕمتلم يمؾ ذم يًٚمؿ

 اعمذيمقر قمٛمر اسمـ شمٗمًػموش. طم٤مضمتف سمٌٕمض ي٠مُمر طمتك اًمقشمر ذم واًمريمٕمتلم اًمريمٕم٦م سملم

 رواد أيب سمـ اًمٕمزيز قمٌد ؾمٜمده ذم ًمٙمـ احلدي٨م صٚم٥م ذم ُمدرضم٤م ُمرومققم٤م أمحد رواه

 واهلل رومٕمف ذم وهؿ ىمد يٙمقن أن وم٠مظمِمكش اًمت٘مري٥م» ذم يمام وهؿ رسمام صدوق وهق

 .أقمٚمؿ

 اًمِمٞمخ٤من رواه صمالصم٤م صمؿ ُمثٚمٝم٤م أرسمٕم٤م صمؿ واطمدا سمتًٚمٞمٛم٦م أرسمٕم٤م ريمٕم٦م 11 يّمكم -4

 يمؾ سملم ي٘مٕمد يم٤من أنف احلدي٨م وفم٤مهر ًمٗمٔمف ُم٣م وىمد قم٤مئِم٦م ي٨مطمد ُمـ وهمػممه٤م

 وىمد هٜم٤مك, شم٘مدم يمام اًمٜمقوي ومنه وسمف يًٚمؿ ٓ وًمٙمٜمف واًمثالث إرسمع ُمـ ريمٕمتلم

 سملم يًٚمؿ ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف قم٤مئِم٦م قمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم سحي٤م ذًمؽ روي

 واًمٜمقوي ٝم٘ملاًمٌٞم صمؿ ٟمٍم اسمـ احل٤مومظ ذيمر يمام يمٚمٝم٤م ُمٕمٚمقًم٦م وًمٙمٜمٝم٤م واًمقشمر, اًمريمٕمتلم

 سم٤مًم٘مٕمقد اًمٗمّمؾ ُمنموقمٞم٦م ذم وم٤مًمٕمٛمدةش اعمٕم٤مد زاد قمغم اجلٞم٤مد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت» ذم وسمٞمٜمتف

 اًمٗمّمؾ آظمر ذم اًمٔم٤مهر هذا يٜم٤مذم ُم٤م ؾمٞم٠ميت وًمٙمـ احلدي٨م هذا فم٤مهر شمًٚمٞمؿ سمدون

 .أقمٚمؿ واهلل

 ويّمكم يتِمٝمد اًمث٤مُمٜم٦م ذم إٓ ومٞمٝم٤م ي٘مٕمد ٓ ريمٕم٤مت صمامن ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م 11 يّمكم -5

 وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٚمؿ, صمؿ سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ يًٚمؿ, وٓ ي٘مقم صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 اسمـ أتك أنف قم٤مُمر سمـ هِم٤مم سمـ ؾمٕمد رواه قمٜمٝم٤م, اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م ضم٤مًمس,

 أهؾ أقمٚمؿ قمغم أدًمؽ أٓ: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وشمر قمـ وم٠ًمخف قم٤ٌمس

 إًمٞمٝم٤م وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م .وم٤مؾم٠مخٝم٤م وم٠مُت٤م قم٤مئِم٦م,: ىم٤مل ُمـ؟: ىم٤مل ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمقشمر إرض

 ًمف ٟمٕمد يمٜم٤م: »وم٘م٤مًم٧م ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وشمر قمـ ئٞمٜملأنٌ اعم١مُمٜملم أم ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 شمًع ويّمكم ويتقو٠م ومٞمتًقك اًمٚمٞمؾ, ُمـ يٌٕمثف أن ؿم٤مء ُم٤م اهلل ومٞمٌٕمثف وـمٝمقره ؾمقايمف

 ويدقمق[ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم ويّمكم] وحيٛمد اهلل ومٞمذيمر اًمث٤مُمٜم٦م ذم إٓ ومٞمٝم٤م جيٚمس ٓ ريمٕم٤مت

 ويّمكم] وحيٛمده اهلل ومٞمذيمر ي٘مٕمد صمؿ اًمت٤مؾمٕم٦م, ومٞمّمكم ي٘مقم صمؿ يًٚمؿ, وٓ يٜمٝمض صمؿ

 وهق يًٚمؿ ُم٤م سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٛمٕمٜم٤م شمًٚمٞمام يًٚمؿ صمؿ ويدقمق,[ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف قمغم

 سمًٌع أوشمر اًمٚمحؿ وأظمذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل أؾمـ ومٚمام سمٜمل, ي٤م قمنمة إطمدى ومتٚمؽ ىم٤مقمد

ٟم٦م وأبق ؿُمًٚم رواهش. سمٜمل ي٤م شمًع ومتٚمؽ إول صٜمٞمٕمف ُمثؾ اًمريمٕمتلم ذم وصٜمع  قمقا
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 .وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ٟمٍم واسمـ واًمٜم٤ًمئل داود وأبق

 ويّمكم يتِمٝمد ُمٜمٝم٤م اًم٤ًمدؾم٦م ذم إٓ ي٘مٕمد ٓ ريمٕم٤مت ؾم٧م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٤مت 9 يّمكم -6

. ضم٤مًمس وهق ريمٕمتلم يّمكم صمؿ يًٚمؿ صمؿ سمريمٕم٦م يقشمر صمؿ يًٚمؿ وٓ ي٘مقم صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 هب٤م يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت هل هذه. آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي قم٤مئِم٦م حلدي٨م

 ُمـ ٟمقع يمؾ ُمـ يٜم٘مص سم٠من وذًمؽ أظمرى أنقاع قمٚمٞمٝم٤م يزاد أن ويٛمٙمـ واًمقشمر اًمٚمٞمؾ صالة

 وم٘مط واطمدة ريمٕم٦م قمغم ي٘متٍم أن ًمف جيقز وطمتك اًمريمٕم٤مت ُمـ ؿم٤مء ُم٤م اعمذيمقرة اًمٙمٞمٗمٞم٤مت

ش. سمقاطمدة ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ سمثالث, ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ سمخٛمس, ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء ومٛمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف

ٕنقاع هبذه اإليت٤مر ضمقاز ذم ٟمص احلدي٨م ومٝمذا. شم٘مدم وىمد  مل يم٤من وإن ومٞمف, اعمذيمقرة اًمثالصم٦م ا

 سم٠مىمؾ يقشمر يٙمـ مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ صح سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ هب٤م اًمٜم٘مؾ يّمح

 .هٜم٤مك ؾمٌؼ يمام ؾمٌع ُمـ

 ذم يمام واطمدة وشمًٚمٞمٛم٦م واطمد سم٘مٕمقد صاله٤م ؿم٤مء إن واًمثالث اخلٛمس ومٝمذه

 اًمراسمع, اًمٜمقع ذم يمام ؾمالم سمدون ريمٕمتلم يمؾ سملم سم٘مٕمقد صاله٤م ؿم٤مء نوإ اًمث٤مين, اًمٜمقع

 احل٤مومظ ىم٤مل وهمػمه اًمث٤مًم٨م اًمٜمقع ذم يمام إومْمؾ وهق ريمٕمتلم يمؾ سملم ؾمٚمؿ ؿم٤مء وإن

 ذم سم٤مًمٚمٞمؾ صغم عمـ ٟمخت٤مره وم٤مًمذيش: اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم هلل رمحف اعمروزي ٟمٍم اسمـ حمٛمد

 ي٘مرأ  ريمٕم٤مت صمالث يّمكم أن أراد اإذ طمتك ريمٕمتلم, يمؾ سملم يًٚمؿ أن وهمػمه رُمْم٤من

 ويتِمٝمد اًمٙم٤مومرون, أُّي٤م ي٤م سم٘مؾ اًمث٤مٟمٞم٦م وذم إقمغم, رسمؽ اؾمؿ سمًٌح إومم اًمريمٕم٦م ذم

 أطمد اهلل هق وىمؾ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  ريمٕم٦م ومٞمّمكم ي٘مقم صمؿ ويًٚمؿ, اًمث٤مٟمٞم٦م ذم

 سمف ؾيٕمٛم أن ضم٤مئز ذًمؽ ويمؾ: ىم٤مل صمؿش اعمت٘مدُم٦م إنقاع سمٕمض ذيمر صمؿ» واعمٕمقذشملم,

 اًمٚمٞمؾ صالة قمـ ؾمئؾ ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ذيمرٟم٤م ُم٤م آظمتٞم٤مر أن همػم ملسو هيلع هللا ىلص سمف اىمتداء

 اىمتدى ُمـ وِمٕمؾ وأضمزٟم٤م ُٕمتف هق اظم٤مر ُم٤م وم٤مظمؽمٟم٤م» ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن: أضم٤مب

 إظم٤ٌمر هبذه قمٜمدٟم٤م وم٤مًمٕمٛمؾ: ىم٤مل صمؿش. ذًمؽ قمـ هنك قمٜمف يرو مل إذ ومٕمٚمف ُمثؾ وَمَٗمَٕمؾ سمف

 اًمٜمٌل ومٙم٤من اًمقشمر, وهمػم اًمقشمر: شمٓمقع سم٤مًمٚمٞمؾ اًمّمالة ٕن ٧ماظمتٚمٗم وإٟمام ضم٤مئزة يمٚمٝم٤م

 هٙمذا, وأطمٞم٤مٟم٤م هٙمذا أطمٞم٤مٟم٤م يّمكم: ذيمرٟم٤م ُم٤م قمغم ووشمره سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمف ختتٚمػ ملسو هيلع هللا ىلص

 صم٤مسمت٤م ظمؼما  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٟمجد مل وم٢مٟم٤م ريمٕم٤مت سمثالث اًمقشمر وم٠مُم٤م طمًـ, ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ

 واًمتًع واًمًٌع اخلٛمس ذم وضمدٟم٤م يمام آظمرهـ ذم إٓ يًٚمؿ مل سمثالث أوشمر أنف ُمٗمنا 
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 سمًٜمده ؾم٤مق صمؿ. ومٞمٝم٤م ًمٚمتًٚمٞمؿ ذيمر ٓ سمثالث أوشمر أنف أظم٤ٌمرا قمٜمف وضمدٟم٤م أنٜم٤م همػم

 رسمؽ اؾمؿ سمًٌح ي٘مرأ  سمثالث يقشمر يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن» قم٤ٌمس اسمـ قمـ اًمّمحٞمح

 سمـ قمٛمران قمـ اًم٤ٌمب وذم: ىم٤مل صمؿش أطمد اهلل هق وىمؾ اًمٙم٤مومرون أُّي٤م ي٤م وىمؾ إقمغم

 ُمٌٝمٛم٦م أظم٤ٌمر ومٝمذه: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ وأنس أبزى سمـ ًمرمحـا وقمٌد وقم٤مئِم٦م طمّملم

 أنف روي اًمتل اًمثالث هذه ُمـ اًمريمٕمتلم ذم ؾمٚمؿ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٙمقن أن حيتٛمؾ

 صغم ومالن: ريمٕمتلم يمؾ سملم يًٚمؿ ريمٕم٤مت قمنم صغم عمـ ي٘م٤مل أن ضم٤مئز ٕنف أوشمره٤م

 وحُيت٩م ٌعشمت أن أومم واطمدا ُمٕمٜمك إٓ حتتٛمؾ ٓ اًمتل اعمٗمنة وإظم٤ٌمر ريمٕم٤مت, قمنم

 أو سمثالث أو سمخٛمس يقشمر أن سملم اعمقشمر ظَمػمَّ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ رويٜم٤م أن٤م همػم هب٤م,

 آظمرهـ ذم إٓ يًٚمؿ مل سمثالث أوشمر أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب سمٕمض قمـ ورويٜم٤م سمقاطمدة

 سمقاطمدة اًمقشمر أن قمٜمدٟم٤م وم٤مُٕمر: ىم٤مل صمؿ. سمٞمٜم٤م ُم٤م وآظمتٞم٤مر ضم٤مئز سمذًمؽ وم٤مًمٕمٛمؾ

 قمـ إظم٤ٌمر ُمـ رويٜم٤م ُم٤م قمغم طمًـ ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ وشمًع وؾمٌع ومخس وسمثالث

 رضمؾ صغم وم٢من ىمٌؾ, ُمـ وصٗمٜم٤م ُمـ ٟمخت٤مر واًمذي سمٕمده, ُمـ وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 وم٤مًمذي ؿمٞمئ٤م ىمٌٚمٝم٤م يّمكم ٓ واطمدة سمريمٕم٦م سمٕمده٤م يقشمر أن أراد صمؿ أظمرة اًمٕمِم٤مء

 يٗمٕمؾ مل هق وم٢من سمقاطمدة يقشمر صمؿ أيمثر أو ريمٕمتلم ىمٌٚمٝم٤م ي٘مدم أن وٟمًتحٌف ًمف ٟمخت٤مره

 ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب قمٚمٞم٦م ُمـ واطمد همػم قمـ رويٜم٤م وىمد ذًمؽ, ضم٤مز سمقاطمدة وأوشمر

 صمؿ. سم٤مٓشم٤ٌمع أومم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأصح٤مب وهمػمه ُم٤مًمؽ ذًمؽ يمره وىمد ذًمؽ ومٕمٚمقا  أهنؿ

 قمـ وسمٕمْمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ سمٕمْمٝم٤م أظم٤ٌمر سمثالث اًمقشمر يمراه٦م ذم روي وىمد: » ىم٤مل

 شمِمٌٝمقا  سمثالث شمرواشمق ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذيمر صمؿش ُمٜمٝم٤م واًمت٤مسمٕملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب

 ُمـ وهمػمه اًمٓمح٤موي رواه ًمٙمـ وٕمٞمػ, وؾمٜمده. ش سمخٛمس أوشمروا وًمٙمـ سم٤معمٖمرب

 سمٚمٗمظ هٜم٤مك اعمخرج أجقب أيب طمدي٨م يٕم٤مرض سمٔم٤مهره وهق صحٞمح سمًٜمد آظمر ـمريؼ

 اًمثالث صالة قمـ اًمٜمٝمل حيٛمؾ سم٠من سمٞمٜمٝمام واجلٛمعش سمثالث ومٚمٞمقشمر ؿم٤مء وُمـ ..».

 ومال آظمره٤م ذم إٓ ي٘مٕمد مل إذا وأُم٤م اعمٖمرب, ةصال يِمٌف اًمّمقرة هذه ذم ٕنف سمتِمٝمديـ

 ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين واؾمتحًٜمفش اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ اعمٕمٜمك هذا ذيمر ُمِم٤مهب٦م,

 واًمقشمر اًمِمٗمع سملم سم٤مًمًالم اًمٗمّمؾ اعمٖمرب سمّمالة اًمقشمر ذم اًمتِمٌف قمـ وأبٕمدش اًمًالم

 ذم يًٚمؿ ٓ يم٤من» :طمدي٨م ذيمر أن سمٕمدش اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وهلذا خيٗمك ٓ يمام



 64   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 صحٞمحف ذم طم٤ٌمن اسمـ طم٤مشمؿ أبق روى وم٘مد ٟمٔمر, ومٞمٝم٤م اًمّمٗم٦م وهذهش: »اًمقشمر ريمٕمتل

 شمِمٌٝمق وٓ سمًٌع أو سمخٛمس أوشمروا سمثالث شمقشمروا ٓ: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ هريرة أيب قمـ

 اهلل قمٌد أب٤م ؾم٠مخ٧م ُمٝمام ىم٤مل. صم٘م٤مت يمٚمٝمؿ رواشمف: اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل. اعمٖمرب سمّمالة

: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ: ىم٤مل اًمريمٕمتلم؟ ذم شمًٚمؿ اًمقشمر ذم شمذه٥م رء يأ إممش أمحد اإلُم٤مم يٕمٜمل»

 ؾمئؾ: طم٤مرث وىم٤مل. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وأيمثر أىمقى ومٞمف إطم٤مدي٨م ٕن: ىم٤مل رء؟ ٕي

 أن إٓ ييه ٓ أن رضمقت يًٚمؿ مل وإن اًمريمٕمتلم ذم يًٚمؿ: ىم٤مل اًمقشمر؟ قمـ أمحد

 ُمـ عٟمق سم٠مي اإليت٤مر أن ؾمٌؼ ُم٤م يمؾ ُمـ ويتٚمخصش. ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ أث٧ٌم اًمتًٚمٞمؿ

 مل اعمٖمرب يمّمالة سمتِمٝمديـ سمثالث اإليت٤مر وأن طمًـ ضم٤مئز اعمت٘مدُم٦م إنقاع هذه

 ي٘مٕمد ٓ أن ٟمخت٤مر وًمذًمؽ يمراه٦م, ُمـ خيٚمق ٓ هق سمؾ سيح صحٞمح طمدي٨م ومٞمف ي٠مت

 رب ٓ اعمقومؼ واهلل. شم٘مدم ح٤م إومْمؾ هق وهذا ؾمٚمؿ ىمٕمد وإذا واًمقشمر اًمِمٗمع سملم

ه  .ؾمقا

 [99 ص اًمؽماويح صالة] 

 إشاءهتا من وافسهقب افؾقل صالة إحسان يف افسؽقب

 اعم٤ٌمرك, رُمْم٤من ؿمٝمر واًم٘مٞم٤مم, اًمّمٞم٤مم ؿمٝمر ذم أن أن٧م اًمٙمريؿ اًم٘م٤مرئ أُّي٤م

 ُم٤م يمؾ ذم ٟمٌٞمف ًمًٜم٦م واعمتٌع ًمرسمف اعمٓمٞمع - اًمّم٤مًمح اعم١مُمـ ُمث٤مل ذم شمٙمقن أن ومٕمٚمٞمؽ

 وم٘مدش اويحاًمؽم صالة» اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕم٤ٌمدة هذه سم٢مىم٤مُم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمام وظم٤مص٦م رسمف قمـ سمف ضم٤مء

 رواهش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر واطمت٤ًمسم٤م إيامٟم٤م رُمْم٤من ىم٤مم ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص ومٞمٝم٤م ىم٤مل

 صالشمف صٗم٦م ُمـ ـمٞم٤ٌم ؿمٞمئ٤م اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من

 ريض قم٤مئِم٦م ىمقل ُمثؾ وإـم٤مًمتٝم٤م ومٞمف اًمّمالة إطم٤ًمن طمٞم٨م ُمـ رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم ملسو هيلع هللا ىلص

 قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤م يّمكم صمؿ وـمقهلـ ًٜمٝمـطم قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤م يّمكم ...قمٜمٝم٤م اهلل

 وىمقل آي٦م مخًلم أطمديمؿ ي٘مرأ  ُم٤م ىمدر ؾمجقده ذم يٛمٙم٨م:: وىمقهل٤مش وـمقهلـ طمًٜمٝمـ

  ىمٞم٤مُمف ُمثؾ ريمققمف ومٙم٤من ريمع صمؿش إومم اًمريمٕم٦م ذم يٕمٜمل» اًمٌ٘مرة ىمرأ  صمؿ ..:.طمذيٗم٦م

 قمٝمد ذم اًمًٚمػ أن أجْم٤م وقمٚمٛم٧م ذًمؽ, ٟمحق واًمًجقد اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٞم٤مم ذيمر صمؿ



 65 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 ٟمحق ومٞمٝم٤م ومٞم٘مرؤون اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مراءة يٓمٞمٚمقن يم٤مٟمقا  قمٜمف اهلل ريض قمٛمر

 يٜمٍمومقن يم٤مٟمقا  وُم٤م اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمص قمغم يٕمتٛمدون يم٤مٟمقا  طمتك آي٦م اًمثالصمامئ٦م

 ذم ٟم٘مؽمب أن قمغم مجٞمٕم٤م ًمٜم٤م طم٤مومزا  يٙمقن أن جي٥م ومٝمذا اًمٗمجر, ُمع إٓ اًمّمالة ُمـ

 اًمتًٌٞمح ُمـ وٟمٙمثر ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة ومٚمٜمٓمؾ ٦م,اًمٓم٤مىم ىمدر هل٤م صالُتؿ ُمـ ًمٚمؽماويح صالشمٜم٤م

 اًمذي اخلِمقع ُمـ سمٌمء وًمق ٟمِمٕمر طمتك ذًمؽ سملم وُم٤م واًمًجقد اًمريمقع ذم واًمذيمر

 اًمّمالة هلذه اعمّمٚملم ُمـ يمثػم أو٤مقمف اًمذي اخلِمقع هذا وًمٌٝم٤م, اًمّمالة روح هق

 سمؾ هب٤م سم٤مٓـمٛمئٜم٤من قمٜم٤مي٦م دون قمٛمر قمـ اعمزقمقم اًمٕمنميـ سمٕمدد أدائٝم٤م قمغم حلرصٝمؿ

 يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ آخٞم٦م سمّمقرة ه٤مسمٓم٦م ص٤مقمدة وآٓت دواًمٞم٥م ويم٠مهنؿ اًمديٙم٦م ٟم٘مر ٘مروهن٤ميٜم

 اإلٟم٤ًمن قمغم يّمٕم٥م سمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمالم ُمـ يًٛمٕمقٟمف ومٞمام اًمتدسمر ُمـ ذًمؽ

 .إنٗمس سمِمؼ إٓ ُمت٤مسمٕمتٝمؿ

 أوٟم٦م ذم شمٜمٌٝمقا  ىمد اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ ىمٚمٞمؾ همػم هٜم٤مك سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع هذا أىمقل

 إطمدى يّمٚمقهن٤م ومٕم٤مدوا إداء ؾمقء ُمـ اًمؽماويح صالة إًمٞمف وصٚم٧م ُم٤م إمم إظمػمة

 سم٤مًمًٜم٦م اًمٕمٛمؾ إمم شمقومٞم٘م٤م اهلل زادهؿ واخلِمقع اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ُمـ سمٌمء ريمٕم٦م قمنمة

 .وهمػمه٤م دُمِمؼ ذم أُمث٤مهلؿ ُمـ ويمثر وإطمٞم٤مئٝم٤م

 [113 ص اًمؽماويح صالة] 

 وافسهقب افصالة أداء إحسان يف افسؽقب يف األحاديث

 إشاءهتا من

 وحتذيرا  ُمٜمف وآؾمتزادة اًمّمالة إطم٤ًمن ذم آؾمتٛمرار قمغم هل١مٓء ِمجٞمٕم٤موشم

 اًمقاردة اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض أؾمقق وهمػمه٤م اًمؽماويح صالة أداء ذم ًمٚمٛمًٞمئلم

 : وم٠مىمقل إؾم٤مءُت٤م ُمـ واًمؽمهٞم٥م إطم٤ًمهن٤م ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم

 اهلل ورؾمقل يّمكم اعمًجد دظمؾ رضمال أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ  -1

 ومّمؾ ارضمع[ اًمًالم وقمٚمٞمؽ]  ًمف وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومًٚمؿ ومج٤مء اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص



 66   طمٙم٤مُمٝم٤مصالة اًمؽماويح وأ  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع[ اًمًالم] وقمٚمٞمؽ: وم٘م٤مل ؾمٚمؿ, صمؿ ومّمغم ومرضمع شمّمؾ, مل وم٢مٟمؽ

 اؾمت٘مٌؾ صمؿ اًمقوقء, وم٠مؾمٌغ اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا: »ىم٤مل وم٠مقمٚمٛمٜمل اًمث٤مًمث٦م ذم ىم٤مل شمّمؾ,

 ارومع صمؿ رايمٕم٤م, شمٓمٛمئـ طمتك عاريم صمؿ اًم٘مرآن, ُمـ ُمٕمؽ شمٞمن ُم٤م واىمرأ  ومٙمؼم اًم٘مٌٚم٦م

 شمًتقي طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدا, شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ىم٤مئام, شمٕمتدل طمتك رأؾمؽ

 صمؿ ىم٤مئام, شمًتقي طمتك ارومع صمؿ ؾم٤مضمدا, شمٓمٛمئـ طمتك اؾمجد صمؿ ضم٤مًم٤ًم, وشمٓمٛمئـ

 .وهمػممه٤م وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمفش. يمٚمٝم٤م صالشمؽ ذم ذًمؽ اومٕمؾ

 اًمرضمؾ صالة دمزئ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اًمٌدري ُمًٕمقد أيب قمـ  -2

 واسمـ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل داود أبق رواهش. واًمًجقد اًمريمقع ذم فمٝمره ي٘مٞمؿ طمتك

 صم٤مسم٧م إؾمٜم٤مده: »وىم٤مل واًمدارىمٓمٜمل وأمحد واًمٓمٞم٤مًمز واًمٓمح٤موي واًمدارُمل ُم٤مضم٦م

 .اًمٓمٞم٤مًمز رواي٦م ذم سم٤مًمتحدي٨م إقمٛمش سح وىمد ىم٤مل يمام وهقش صحٞمح

 ينق اًمذي هىم٦م اًمٜم٤مس أؾمقأ  إن: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن هريرة أيب قمـ  - 3

 ش.وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م يتؿ ٓ: ىم٤مل صالشمف؟ ينق ويمٞمػ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  صالشمف

 وآظمر ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ قمٜمده ؿم٤مهد وًمف اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف احل٤ميمؿ أظمرضمف

 أيب قمـ اًمٓمٞم٤مًمز قمـ وصم٤مًم٨م ُمرؾمؾ صحٞمح وؾمٜمده ُمرة سمـ اًمٜمٕمامن قمـ ُم٤مًمؽ قمٜمد

 ش.احلقاًمؽ شمٜمقير» ذم اًمًٞمقـمل وصححف ؾمٕمٞمد

 سمـ وذطمٌٞمؾ اًمقًمٞمد سمـ وظم٤مًمد اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو: آضمٜم٤مد أُمراء قمـ  - 4

 ويٜم٘مر ريمققمف يتؿ ٓ رضمال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأى: »ىم٤مًمقا  ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ويزيد طمًٜم٦م

 حمٛمد ُمٚم٦م همػم قمغم ُم٤مت هذه طم٤مًمف قمغم هذا ُم٤مت ًمق: وم٘م٤مل يّمكم وهق ؾمجقده ذم

 ُمثؾ ؾمجقده ذم ويٜم٘مر ريمققمف يتؿ ٓ اًمذي ُمثؾ ,[اًمدم ًمٖمرابا يٜم٘مر يمام صالشمف يٜم٘مر]

 إرسمٕملم ذم أضمري رواهش. ؿمٞمئ٤م قمٜمف يٖمٜمٞم٤من ٓ واًمتٛمرشملم اًمتٛمرة ي٠ميمؾ اًمذي اجل٤مئع

 سم٢مؾمٜم٤مد يٕمغم وأبق اًمٙمٌػم ذم اًمٓمؼماين رواه: اعمٜمذري وىم٤مل طمًـ, سمًٜمد واًمٌٞمٝم٘مل

 .صحٞمحف ذم ظمزيٛم٦م واسمـ طمًـ

 اهلل يٜمٔمر ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف هللا ريض قمكم سمـ ـمٚمؼ قمـ  - 5

 ذم واًمٓمؼماين أمحد رواهش. وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م سملم صٚمٌف ي٘مؿ ٓ قمٌد صالة إمم



 67 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اًمؽماويح وأطمٙم٤مُمٝم٤م 

 اعمًٜمد ذم ؿم٤مهد وًمف صحٞمح, وؾمٜمده ,شاعمخت٤مرة» ذم اعم٘مدد واًمْمٞم٤مءش اًمٙمٌػم»

: اعمٜمذري وىم٤مل ,شاإلطمٞم٤مء ختري٩م» ذم اًمٕمراىمل احل٤مومظ وصححف ُمقصم٘مقن ورضم٤مًمف

 ش. ضمٞمد ٜم٤مدهإؾم»

 إن: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل قمٜمٝمـ اهلل ريض ي٤مه سمـ قمامر قمـ  - 6

 مخًٝم٤م ؾمدؾمٝم٤م ؾمٌٕمٝم٤م صمٛمٜمٝم٤م شمًٕمٝم٤م قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م ُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمٕمٌد

 أطمدمه٤م صحح قمٜمف ـمري٘ملم ُمـ وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق رواهش. ٟمّمٗمٝم٤م صمٚمثٝم٤م رسمٕمٝم٤م

 ش184/  1ش »اًمؽمهمٞم٥م» ذم يمام صحٞمحف ذم ٤منطمٌ اسمـ وأظمرضمف اًمٕمراىمل احل٤مومظ

 أزيز وجلقومف يّمكم وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أتٞم٧م: »ىم٤مل اًمِمخػم سمـ اهلل قمٌد قمـ  - 7

 صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل واًمٜم٤ًمئل داود أبق رواهش. يٌٙمل يٕمٜمل اعمرضمؾ يم٠مزيز

 صحٞمح» ذم يمام صحٞمحٝمام ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه ُمًٚمؿ ذط قمغم

 ش.545 رىمؿش »هٞم٥مواًمؽم اًمؽمهمٞم٥م

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات وإـمالىمٝم٤م سمٕمٛمقُمٝم٤م شمِمٛمؾ اًمنميٗم٦م إطم٤مدي٨م ومٝمذه

 اًمؽماويح سمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا قمغم اًمٕمٚمامء ٟمٌف وىمد هن٤مري٦م, أو ًمٞمٚمٞم٦م ٟم٤مومٚم٦م أو ومريْم٦م

 صالة أذيم٤مر سم٤مب ذمش قمالن اسمـ سمنمح 297/ 4: »إذيم٤مر ذم اًمٜمقوي وم٘م٤مل

 ومٞمٝم٤م وجيلء سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ُم٤م قمغم اًمّمٚمقات سم٤مىمل يمّمٗم٦م ةاًمّمال ٟمٗمس وصٗم٦م: »اًمؽماويح

 اًمتِمٝمد واؾمتٞمٗم٤مء اًم٤ٌمىمٞم٦م إذيم٤مر واؾمتٙمامل آومتت٤مح يمدقم٤مء اعمت٘مدُم٦م إذيم٤مر مجٞمع

 قمٚمٞمف ٟمٌٝم٧م وم٢مٟمام ُمٕمرووم٤م فم٤مهرا  يم٤من وإن وهذا شم٘مدم, مم٤م ذًمؽ وهمػم سمٕمده واًمدقم٤مء

 اًمٕم٤مُمري وىم٤ملش. ؼؾمٌ ُم٤م واًمّمقاب إذيم٤مر أيمثر وطمذومٝمؿ ومٞمف اًمٜم٤مس أيمثر ًمت٤ًمهؾ

 أواظمر ذمش واًمِمامئؾ واعمٕمجزات اًمًػم شمٚمخٞمص ذم إُم٤مصمؾ وسمٖمٞم٦م اعمح٤مومؾ هبج٦م»  ذم

 اعمّمٚملم أئٛم٦م ُمـ يمثػمون اقمت٤مده ُم٤م قمٚمٞمف واًمتٜمٌٞمف سمف آقمتٜم٤مء يتٕملم ومم٤م: »اًمٙمت٤مب

 ىم٤مل وىمد أذيم٤مره٤م وطمذف أريم٤مهن٤م ذم واًمتخٗمٞمػ ىمراءُت٤م ذم اإلدراج ُمـ سم٤مًمؽماويح

 إذيم٤مر ومجٞمع أداب وسم٤مىمل اًمنموط ذم اًمّمٚمقات سم٤مىمل يمّمٗم٦م تٝم٤مصٗم: اًمٕمٚمامء

 ـمٚمٌٝمؿ ذًمؽ وُمـ ذًمؽ, وهمػم اًمتِمٝمد سمٕمد واًمدقم٤مء إريم٤من وأذيم٤مر آومتت٤مح يمدقم٤مء

 أُمريـ شمٗمقي٧م إمم ذًمؽ ـمٚم٥م أداهؿ ورسمام قمٚمٞمٝم٤م إٓ يريمٕمقا  ٓ طمتك اًمرمح٦م ٔي٤مت
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 واًمقىمقف إومم قمغم ٤مٟمٞم٦ماًمث اًمريمٕم٦م شمٓمقيؾ ومه٤م واًم٘مراءة اًمّمالة آداب ُمـ ُمٝمٛملم

 ًم٘مٚم٦م واٟمدراؾمٝم٤م اًمًٜمـ إمه٤مل ذًمؽ مجٞمع وؾم٥ٌم سمٌٕمض, سمٕمْمف اعمرشمٌط اًمٙمالم قمغم

 قمٚمٞمف ُم٤م عمخ٤مًمٗمتف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم قمٜمد جمٝمال هل٤م اعمًتٕمٛمؾ ص٤مر طمتك آؾمتٕمامل

 يٙمقن طمتك اًم٤ًمقم٦م شم٘مقم ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل وىمد اًمزُم٤من, ًمٗم٤ًمد وذًمؽ إقمٔمؿ اًمًقاد

 ُمـ هب٤م وأُمر ٟمٗمًؽ هب٤م ـم٤مًم٥م اًمًٜم٦م سمٚمزوم ومٕمٚمٞمؽ ,شُمٕمرووم٤م رٙمواعمٜم ُمٜمٙمرا  اعمٕمروف

 .وشمٜمٕمؿ وشمًٚمؿ شمٜم٩م أـم٤مقمؽ

 ٓ: »سمف وٟمٗمع قمٜمف وريض اهلل رمحف قمٞم٤مض سمـ اًمٗمْمٞمؾ قمكم أبق اجلٚمٞمؾ اًمًٞمد ىم٤مل

 ش.اهل٤مًمٙملم سمٙمثرة شمٖمؽم وٓ أهٚمٝم٤م ًم٘مٚم٦م اهلدى ـمرق شمًتقطمش

 [116 ص اًمؽماويح صالة]

 افرشافة مؾخص

 ُمٜمف ًمٜم٤م ُمٜم٤مص ٓ أُمر وًمٙمٜمف ٟمٔمـ يمٜم٤م ُم٤م ومقق اًمرؾم٤مًم٦م هذه سمحقث ـم٤مًم٧م ًم٘مد

جٜم٤م اًمتح٘مٞمؼ ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٜمٝم٩م ي٘متْمٞمف اًمذي ٕنف  اًمٙمرام اًم٘مراء إمم ٟم٘مدم أن أظمػما  ومرأ

 ؿم٤مء إن هب٤م واًمٕمٛمؾ اؾمتٞمٕم٤مهب٤م قمٚمٞمف ومٞمًٝمؾ ذهٜمف ذم ُم٤مصمٚم٦م شمٙمقن ًمٙمل قمٜمٝم٤م ُمٚمخّم٤م

 :وم٠مىمقل شمٕم٤ممم اهلل

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن سمدقم٦م وًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م اويحاًمؽم صالة ذم اجلامقم٦م أن: ُمٜمٝم٤م يتٚمخص

 أُمتف ُمـ أطمد ومريْم٦م ئمٜمٝم٤م أن ظمِمٞم٦م إٟمام ذًمؽ سمٕمد هل٤م شمريمف وإن قمديدة ًمٞم٤مزم صاله٤م

 صاله٤م ملسو هيلع هللا ىلص وأنف. ملسو هيلع هللا ىلص سمقوم٤مشمف اًمنميٕم٦م سمتامم زاًم٧م اخلِمٞم٦م هذه وإن قمٚمٞمٝم٤م, داوم إذا

 وأنف. ضمدا وٕمٞمػ قمنميـ صاله٤م أنف ي٘مقل اًمذي احلدي٨م وأن ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف إًمٖم٤مء ُمٜمف يٚمزم قمٚمٞمف اًمزي٤مدة ٕن ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ

 ؾمٜم٦م قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ وًمذًمؽش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف وشمٕمٓمٞمؾ ًمف

 شمتٌلم مل إذا اًمٕمدد هذا ُمـ سم٠ميمثر يّمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟمْمٚمؾ وٓ ٟمٌدع ٓ وأنٜم٤م. وهمػمه٤م اًمٗمجر

 إومْمؾ أن ؿمؽ ومال قمٚمٞمف اًمزي٤مدة سمجقاز ؾىمٞم ًمق وأنف. اهلقى يتٌع ومل اًمًٜم٦م ًمف

 مل قمٜمٝمـ اهلل ريض قمٛمر وأنش. حمٛمد هدي اهلدي ظمػم: »ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف قمٜمده اًمقىمقف
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 اًمٕمدد قمغم وطم٤مومظ ومٞمٝم٤م, آضمتامع ؾمٜم٦م أطمٞم٤م وإٟمام اًمؽماويح صالة ذم ؿمٞمئ٤م يٌتدع

 رء يّمح ٓ ريمٕم٦م قمنميـ ضمٕمٚمٝم٤م طمتك قمٚمٞمف زاد أنف قمٜمف روي ُم٤م وأن ومٞمٝم٤م, اعمًٜمقن

 اًمِم٤مومٕمل وأؿم٤مر سمٕمْم٤م, سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ٓ اًمتل ُمـ اًمٓمرق هذه وأن ـمرىمف, ُمـ

 اًمزي٤مدة وأن. وهمػمهؿ واًمزيٚمٕمل اًمٜمقوي سمٕمْمٝم٤م ووٕمػ شمْمٕمٞمٗمٝم٤م إمم واًمؽمُمذي

ر زاًم٧م, وىمد ًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م ٕهن٤م اًمٞمقم هب٤م اًمٕمٛمؾ جي٥م ومال صمٌت٧م ًمق اعمذيمقرة  واإلسا

 سمؾ سمخِمققمٝم٤م واًمذه٤مب ةسم٤مًمّمال آؾمتٕمج٤مل إمم اًمٖم٤مًم٥م ذم سم٠مصح٤مهب٤م أدى قمٚمٞمٝم٤م

 اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ىمْم٤مة أظمذ قمدم ُمثؾ سم٤مًمزي٤مدة أظمذٟم٤م قمدم أن. أطمٞم٤مٟم٤م وسمّمحتٝم٤م

 طمتك أظمذهؿ ُمـ أومم أظمذٟم٤م سمؾ ومرق, وٓ صمالصم٤م اًمثالث اًمٓمالق إي٘م٤مع ذم قمٛمر سمرأي

 سمؾ ريمٕم٦م قمنميـ صاله٤م أنف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ يث٧ٌم مل وأنف .اعم٘مٚمديـ ٟمٔمر ذم

 جي٥م وأنف. اًمٕمدد هذا قمغم إمج٤مع ٓ وأنف. قمكم قمـ ذًمؽ ْمٕمٞمػشم إمم اًمؽمُمذي أؿم٤مر

 ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف سم٤مشم٤ٌمع أُمرٟم٤م وىمد قمٛمر وقمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسم٧م ٕنف اعمًٜمقن اًمٕمدد اًمتزام

 ُمـ وهمػممه٤م اًمٕمريب واسمـ ُم٤مًمؽ أنٙمره قمٚمٞمف اًمزي٤مدة وأن. اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وؾمٜم٦م

 إئٛم٦م ُمـ هب٤م أظمذوا ًمذيـا قمغم اإلٟمٙم٤مر اًمزي٤مدة هذه إٟمٙم٤مر ُمـ يٚمزم ٓ وأنف. اًمٕمٚمامء

 ذم قمٚمٞمٝمؿ اعمخ٤مًمػ شمٗمْمٞمؾ أو قمٚمٛمٝمؿ ذم اًمٓمٕمـ خم٤مًمٗمتٝمؿ ُمـ ٓيٚمزم يمام اعمجتٝمديـ

 ضم٤مئز ُمٜمف وم٤مٕىمؾ ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة دمز مل وإن وأنف. واًمٗمٝمؿ اًمٕمٚمؿ

 وأن. اًمًٚمػ ومٕمٚمف وىمد اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ ًمثٌقت ُمٜمٝم٤م واطمدة ريمٕم٦م قمغم آىمتّم٤مر طمتك

 واًمتًٚمٞمؿ أيمثره٤م وأومْمٚمٝم٤م ضم٤مئزة يمٚمٝم٤م اًمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م صغم ًمتلا اًمٙمٞمٗمٞم٤مت

 .ريمٕمتلم يمؾ سملم

 [122 ص اًمؽماويح صالة] 





 صالة تركعا عدد

 الرتاويح
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 :افؾقل صالة من رـعاته ظدد من ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظن صح ما أـثر

 رـعة ظؼة ثالث

ـْ  ُيَّمكمِّ  يم٤من» ْٞمؾِ  ُِم ةَ  ؾِم٧مَّ  اًمٚمَّ  .ُمٜمٙمرش. عْمَْٙمُتقسَم٦مِ ا ؾِمَقى َريْمَٕم٦مً  قَمنْمَ

 ُمـ قمٜمف صح ُم٤م أيمثر أن اًمؽممج٦م, طمدي٨م ٟمٙم٤مرة ي١ميمد مم٤م وإن : [اإلمام ؿال]

 ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم يمام ريمٕم٦م, قمنمة صمالث هق إٟمام اًمٚمٞمؾ, صالة ذم ريمٕم٤مشمف قمدد

 وىمد ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم اًمزي٤مدة ٟمٗمل قمٜمٝم٤م وصح قم٤ٌمس, واسمـ قم٤مئِم٦م طمدي٨م

-2/483ش»اًمٗمتح» ذم ؿم٤مء ُمـ يراضمٕمٝم٤م ُمٕمرووم٦م, قضمقهسم اًمروايتلم سملم اًمٕمٚمامء مجع

 خمتٍم» ُمثؾ يمتٌل سمٕمض ذم ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ذيمرت وىمد ,ش21 - 3/20 و 484

 ش.147 ص» شاًمِمامئؾ

 (501/ 13/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 رـعة ظؼ إحدى تؽون أن افساويح يف افسـة

 ذفك رد من ظذ وافرد

 مج٤مقم٦م همػم ذم رُمْم٤من رؿمٝم ذم يّمكم يم٤من[ : »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمقوقعش. واًمقشمر ريمٕم٦م سمٕمنميـ

 ذم محٞمد سمـ وقمٌدش 2/  90/  2ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ أظمرضمف: [اإلمام ؿال]

 وذمش 2/  148/  3ش »اًمٙمٌػم» ذم واًمٓمؼماينش 2 - 1/  73ش »اعمًٜمد ُمـ اعمٜمتخ٥م»

وؾمط» ش 1/  109/  1ش»جٛملماعمٕم زوائد» وذمش 2/  3» ًمٚمذهٌلش ُمٜمف اعمٜمت٘مك» ذم يمامش ٕا

 اًمٜمٕم٤مزم احلًـ وأبقش 209/  1ش»اعمقوح» ذم واخلٓمٞم٥م ش2/  1ش»اًمٙم٤مُمؾ» ذم قمدي واسمـ

ش 2/  268ش»اًمٗمقائد ُمـ اعمٜمتخ٥م» ذم ُمٜمده سمـ قمٛمرو وأبقش 1/  127ش»طمديثف» ذم

 قمـ قمثامن سمـ إسمراهٞمؿ ؿمٞم٦ٌم أيب ـمريؼ ُمـ يمٚمٝمؿش 496/  2ش»اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل
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 هبذا إٓ قم٤ٌمس اسمـ قمـ يروى ٓ: »اًمٓمؼماين وىم٤مل ُمرومققم٤م, قم٤ٌمس اسمـ قمـ ؿُم٘مً قمـ احلٙمؿ

 ذم اهلٞمثٛمل ىم٤مل ويمذا: ىمٚم٧مش. وٕمٞمػ وهق ؿمٞم٦ٌم أبق سمف شمٗمرد: »اًمٌٞمٝم٘مل وىم٤ملش. اإلؾمٜم٤مد

ش 205/  4ش»اًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل وٕمٞمػ, ؿمٞم٦ٌم أب٤م أنش 172/  3ش»اعمجٛمع»

 ٟمّم٥م ذم» اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ وٕمٗمف ويمذًمؽش. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده: »ؿمٞم٦ٌم أيب ٓسمـ قمزاه ُم٤م سمٕمد

 ًمٚمحدي٨م خم٤مًمػ هق صمؿ: »وم٘م٤مل ُمتٜمف ضمٝم٦م ُمـ أنٙمره صمؿ إؾمٜم٤مده, ىمٌؾ ُمـش 153/  2ش»اًمراي٦م

 إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من ُم٤م: »ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م قمـ اًمّمحٞمح

 قم٤مئِم٦م يمقن عُم هذا: »وزاد طمجر اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل ويمذًمؽش. اًمِمٞمخ٤من رواهش ريمٕم٦م قمنمة

 قمٜمف اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وواوم٘مٝم٤م: ىمٚم٧مش. همػمه٤م ُمـ ًمٞمال ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمح٤مل أقمٚمؿ

 اسمـ رواهش. وأوشمر ريمٕم٤مت, صمامن صغم رُمْم٤من ذم ًمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٤مس أطمٞم٤م ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »ومذيمر

 واسمـش 108 ص» شاًمّمٖمػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماينش 114 ,90 ص» شاًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم

 ومرواه اًمْمٕمٗم٤مء سمٕمض هذا ضم٤مسمر طمدي٨م أومًد وىمدش. ُمقارد - 920 رىمؿ» فصحٞمح ذم طم٤ٌمن

 وقمنميـ أرسمٕم٤م ومّمغم: »سمٚمٗمظ ضم٤مسمر قمـ سم٢مؾمٜم٤مده ه٤مرون سمـ قمٛمر طمدصمٜم٤م اًمرازي محٞمد سمـ حمٛمد

 أن وُمع: ىمٚم٧مش. 276و 75ش»ضمرضم٤من شم٤مريخ» ذم اًمًٝمٛمل وأظمرضمفش. سمثالث وأوشمر ريمٕم٦م

 وؿمٞمخف محٞمد سمـ حمٛمد وم٢من طم٤مًمف, يٕمرف ٓ ُمـ ومٞمف ٕن يّمح, ٓ محٞمد سمـ حمٛمد إمم إؾمٜم٤مده

 اشمٗم٘م٧م وم٘مد وسم٤مجلٛمٚم٦م! خم٤مًمٗمتٝمام سمٚمف سمروايتٝمام يٕمتد ومال سم٤مًمٙمذب ُمتٝمامن ه٤مرون سمـ قمٛمر

 شمرمجتف ذم اًمذهٌل احل٤مومظ قمده سمؾ هذا, ؿمٞم٦ٌم أيب طمدي٨م شمْمٕمٞمػ قمغم احلدي٨م أئٛم٦م يمٚمامت

 إٟمفش اًمٙمؼمى اًمٗمت٤موى» ذم اهلٞمتٛمل طمجر سمـ أمحد اًمٗم٘مٞمف وىم٤مل. ُمٜم٤ميمػمه ُمـش اعمٞمزان» ُمـ

ول: ُٕمقر وذًمؽ ُمقوقع, طمدي٨م أنف أرى وأن٤م. اًمْمٕمػ ؿمديد  حلدي٨م خم٤مًمٗمتف: ٕا

 وم٘مد وهمػمه, اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٌٞمٝم٘مل قم٤ٌمرة ُمـ يٗمٝمؿ مم٤م وٕمٗم٤م أؿمد ؿمٞم٦ٌم أب٤م أن: اًمث٤مين. وضم٤مسمر قم٤مئِم٦م

 وىم٤مل ىمّم٦م, ذم ؿمٕم٦ٌم ويمذسمف ش.ؾم٤مىمط: »اجلقزضم٤مين وىم٤ملش. سمث٘م٦م ًمٞمس: »ومٞمف ُمٕملم اسمـ ىم٤مل

 ذم ومٝمقش قمٜمف ؾمٙمتقا » اًمٌخ٤مري ومٞمف ىم٤مل ُمـ أن ؾمٌؼ ومٞمام سمٞمٜم٤م وىمدش. قمٜمف ؾمٙمتقا : »اًمٌخ٤مري

 صش »احلدي٨م قمٚمقم اظمتّم٤مر» ذم يمثػم اسمـ احل٤مومظ ىم٤مل يمام قمٜمده, وأردئٝم٤م اعمٜم٤مزل أدٟمك

 خم٤مًمػ وهذا مج٤مقم٦م, همػم ذم يم٤مٟم٧م رُمْم٤من ذم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف أن ومٞمف أن: اًمث٤مًم٨مش. 118

 ضمقف ُمـ ًمٞمٚم٦م ظمرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »أظمر ئِم٦مقم٤م وحلدي٨م أجْم٤م, ضم٤مسمر حلدي٨م

 ُمٜمٝمؿ أيمثر وم٤مضمتٛمع ومتحدصمقا  اًمٜم٤مس وم٠مصٌح سمّمالشمف, رضم٤مل وصغم اعمًجد, ذم ومّمغم اًمٚمٞمؾ



 75 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح 

 اهلل رؾمقل ومخرج اًمث٤مًمث٦م اًمٚمٞمٚم٦م ُمـ اعمًجد أهؾ ومٙمثر ومتحدصمقا  اًمٜم٤مس وم٠مصٌح ُمٕمف, ومّمٚمقا 

 قمٚمٞمٙمؿ شمٗمرض أن ظمِمٞم٧م وًمٙمـ: »وومٞمف ضم٤مسمر طمدي٨م ٟمحق احلدي٨مش. سمّمالشمف ومّمغم ملسو هيلع هللا ىلص

ُمقر ومٝمذهش. صحٞمحٞمٝمام» ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواهش. قمٜمٝم٤م ومتٕمجزوا  ووع قمغم شمدل ٕا

 قمغم ضم٤مسمر وطمدي٨م قم٤مئِم٦م طمدي٨م دلش وم٤مئدة. »اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل. ؿمٞم٦ٌم أيب طمدي٨م

 وًمألؾمت٤مذ. اًمقشمر ُمع ريمٕم٦م قمنمة إطمدى أهن٤م وقمغم اجلامقم٦م, ُمع اًمؽماويح صالة ُمنموقمٞم٦م

 ىمٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ومٞمام اًمٌٞم٤من أووح» اؾمٛمٝم٤م ذًمؽ شم٠مجٞمد ذم ٟم٤مومٕم٦م رؾم٤مًم٦م اًمروم٤مقمل ٟمًٞم٥م

 اعمٜمتٍمـي أطمد إن صمؿ. احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٓـمالع ومٜمٜمّمحش رُمْم٤من

 ؾمامه٤م وري٘م٤مت ذم اعمذيمقرة اًمرؾم٤مًم٦م قمغم سم٤مًمرد ىم٤مم - اهلل أصٚمحف ريمٕم٦م اًمٕمنميـ ًمّمالة

ٟمتّم٤مر ذم اإلص٤مسم٦م»  وإطم٤مدي٨م سم٤مٓومؽماءات, طمِم٤مه٤مش واًمّمح٤مسم٦م اًمراؿمديـ ًمٚمخٚمٗم٤مء ا

ىمقال اعمقوققم٦م, سمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م ُمر اًمقاهٞم٦م, وٕا  أؾمٛمٞمتف قمٚمٞمف رد شم٠مخٞمػ قمغم محٚمٜم٤م اًمذي ٕا

 ؾمت٦م إمم ىمًٛمتف وىمدش واًمّمح٤مسم٦م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء ٟمٍمة زقمؿ ُمـ إمم اإلص٤مسم٦م شمًديد»

ش. اًمؽماويح صالة» ذم: ث٤مٟمٞم٦ماًم. إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر آومؽماءات سمٞم٤من ذم: إومم: ُمٜمٝم٤م ـمٌع رؾم٤مئؾ

 قمٛمر قمـ يروى ُم٤م وٕمػ ومٞمٝم٤م سمٞمٜم٧م وىمد اًمٕم٤ٌمدة, هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م ًمٙمؾ ضم٤مُمٕم٦م رؾم٤مًم٦م وهل

 سمّمالُت٤م أُمر أنف قمٜمف اًمّمحٞمح وأن ريمٕم٦م, قمنميـ اًمؽماويح سمّمالة أُمر أنف قمٜمف اهلل ريض

 ظمالومٝم٤م قمٜمف يث٧ٌم مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا وأن اًمّمحٞمح٦م, ًمٚمًٜم٦م ووم٘م٤م ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 .واًمٜمّمٞمح٦م اًمتذيمػم قمٚمٞمٜم٤م وإٟمام ضمدا ُمٝمٛم٦م وم٢مهن٤م ومٚمؽماضمع

 (.37-35/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؿر ظفد يف رـعة وظؼين بثالث افـاس ؿقام أثر ضعف

 ذم ي٘مقُمقن اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زُمـ ذم اًمٜم٤مس يم٤من: » روُم٤من سمـ يزيد قمـ» -

  ذم ُم٤مًمؽ رواه .وٕمٞمػ .ش110 ص» ُم٤مًمؽ رواهش  ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالث رُمْم٤من

ش اعمٕمروم٦م» ورمش 2/496ش »اًمٙمؼمى اًمًٜمـ» ذم اًمٌٞمٝم٘مك وقمٜمفش 1/115/5ش »اعمقـم٠م»

. وشم٠مظمػم شم٘مديؿ ُمع سمف روُم٤من سمـ يزيد قمـ ـش 2/154ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام ـ أجْم٤مً 

 .ٟٓم٘مٓم٤مقمف وٕمٞمػ وهق: ىمٚم٧م
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 قمـ صح ح٤م ُمٕم٤مرض هق صمؿش. قمٛمر يدرك مل روُم٤من سمـ ويزيد: »اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل 

 سمـ حمٛمد قمـش 1/115/4» ُم٤مًمؽ روى وم٘مد, ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى أُمره ُمـ قمٛمر

 ومتٞمامً  يمٕم٥م سمـ أبك اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر: »ىم٤مل أنف يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ يقؾمػ

, سم٤معمئلم ي٘مرأ  اًم٘م٤مرئ يم٤من وىمد: ىم٤مل, ريمٕم٦م قمنمة  إطمدى ًمٚمٜم٤مس ي٘مقُم٤م أن اًمدارى

ش. ٗمجراًم ومروع ذم إٓ ٟمٜمٍمف يمٜم٤م وُم٤م, اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمَم قمغم ٟمٕمتٛمد يمٜم٤م طمتك

 يقؾمػ سمـ وحمٛمد. صٖمػم صح٤ميب يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م وم٢من, ضمدا صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا

 ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد ظم٤مًمٗمف وىمد. يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م ىمري٥م وهق اًمِمٞمخ٤من سمف اطمت٩م صم٧ٌم صم٘م٦م

 ومالش اًمؽماويح صالة» ذم طم٘م٘متف يمام ؿم٤مذة رواي٦م وهك, روُم٤من سمـ يزيد سمٚمٗمظ ومرواه

 ُمـ وهمػمه قمٛمر قمـ يروى ُم٤م يمؾ ذيمقراعم اًمٙمت٤مب ذم ؾم٘م٧م وىمد, ومٞمٝم٤م اًم٘مقل ٟمٕمٞمد

 .هب٤م ًمالطمتج٤مج ص٤محل٦م همػم وأهن٤م وٕمٗمٝم٤م وسمٞمٜم٧م, ريمٕم٦م قمنميـ اًمؽماويح صالة

 ([446) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 رـعة، بعؼين رمضان ؿام أكه اخلؾػاء من أحد ظن صح هل

 رـعة ظؼة إحدى افتزام وجوب ظذ افؽالم وؾقه

 رمضان ؿقام يف

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 رُمْم٤من ىمٞم٤مم وُمـ 

 وقمثامن قمٛمر قمٝمد قمغم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس أن وصح: »ريمٕم٤مشمف قمدد ذم ىمقًمف

 ش.ريمٕم٦م قمنميـ وقمكم

 قمٛمر وأُم٤م وٕمٞمػ سمًٜمد وًمق قمٜمف ذًمؽ روى أطمدا أقمٚمؿ ومال قمثامن قمـ أُم٤م: ىمٚم٧م

 شمٗمّمٞمال ذًمؽ ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م يمام ُمٕمٚمقًم٦م ٤ميمٚمٝم سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمٜمٝمام ذًمؽ روي وم٘مد وقمكم

 ذم اًمقاردة اًمرواي٤مت أن ومٞمف وسمٞمٜم٧مش اًمؽماويح صالة» يمت٤ميب ذم إًمٞمف ؾمٌ٘م٧م أين أقمٚمؿ ٓ
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 ذًمؽ يم٤من وم٢مٟمام ُمٜمٝم٤م رء صح ًمق وأنف سمٕمْم٤م سمٕمْمف ي٘مقي ٓ اًمذي اًمٜمقع ُمـ هل ذًمؽ

 قمٚمٞمٝم٤م ٤منيم اًمتل شمٚمؽ اًم٘مراءة ذم يٓمٞمؾ ُمـ إئٛم٦م ذم يٌؼ مل ٕنف زاًم٧م وىمد ًمٕمٚم٦م

 ٓ وأنف اًمتٓمقيؾ سمدل اًمريمٕم٤مت وشمٙمثػم اًم٘مراءة شم٘مّمػم إمم قمٜمٝم٤م يٕمدًمقا  طمتك اًمًٚمػ

 ُمٓم٤مسمؼ إؾمٜم٤مد سم٠مصح قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صح اًمذي وأن اًمٕمنميـ قمغم إمج٤مع

 ذم ُم٤مًمؽ روى وم٘مد اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م روُت٤م اًمتل ملسو هيلع هللا ىلص ًمًٜمتف

 سمـ أيب اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض يزيد سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـش اعمقـم٠م»

 ي٘مرأ  اًم٘م٤مرئ ويم٤من: ىم٤مل ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ًمٚمٜم٤مس ي٘مقُم٤م أن اًمداري ومتٞمامً  يمٕم٥م

 سمزوغ ذم إٓ ٟمٜمٍمف يمٜم٤م وُم٤م اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اًمٕمص قمغم ٟمٕمتٛمد يمٜم٤م طمتك سم٤معمئلم

 دًمٞمؾ اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ريمٕم٦م قمنمة سم٢مطمدى ملسو هيلع هللا ىلص اًمتزاُمف أن ومٞمف وأث٧ٌم ش.اًمٗمجر

 سملم ومرق ٓ وأنف اًمٙمثػمون يدقمل يمام ُمٓمٚم٘م٤م ٟمٗمال ًمٞمس اًمٚمٞمؾ ذم اًمّمالة أن قمغم ىم٤مـمع

 وصالة اًمرواشم٥م اًمًٜمـ وسملم ُم٘مٞمدة صالة يمقهن٤م إصم٤ٌمت طمٞم٨م ُمـ اًمٚمٞمؾ صالة

 وًمٞمس هل٤م ملسو هيلع هللا ىلص سمٛمالزُمتف ُم٘مٞمدة صالة يمقهن٤م صم٧ٌم إٟمام هذه وم٢من وٟمحقه٤م اًمٙمًقف

 قمغم احلض ذم اًمٕم٤مُم٦م أو ٦ماعمٓمٚم٘م سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتٛمًؽ وأن قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة قمـ سمٜمٝمٞمف

 طم٘م٘متف يمام ملسو هيلع هللا ىلص قمٛمٚمف قمٚمٞمف جير مل اًمذي اًمٕمدد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ اًمّمالة ُمـ اإليمث٤مر

 اًمٗمحقل إئٛم٦م سمٕمض قمـ اًمٜم٘مقل سمٌٕمض دقمٛمتف ه٤مم سمح٨م ذمش اًمؽماويح صالة» ذم

 :هٜم٤مك وىمٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص سمٕمٛمٚمف ُم٘مٞمدة ضم٤مءت اًمتل سم٤معمٓمٚم٘م٤مت اًمتٛمًؽ جيقز ٓ أنف ُم١مداه٤م

 يمام.. .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة هب٤م خي٤مًمػ صالة يّمكم يمٛمـ إٓ ذًمؽ ٕمؾيٗم ُمـ ُمثؾ وُم٤م»

 أرسمٕم٤م اًمٗمجر وؾمٜم٦م مخ٤ًم اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م ُمثال يّمكم يمٛمـ اعمٓمٚم٘م٤مت سمتٚمؽ حمتج٤م ويمٞمٗم٤م

 هذا ىمٌؾ وٟم٘مٚم٧مش قم٤مىمؾ قمغم خيٗمك ٓ هذا ووم٤ًمد وؾمجدات سمريمققملم يّمغم ويمٛمـ

 ومراضمع اًمٔمٝمر ؾمٜم٦مو اًمقشمر ذم واًمٜم٘مص اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف اهلٞمتٛمك اًمٗم٘مٞمف قمـ اًمٙمالم

 .ضمدا ُمٝمؿ وم٢مٟمف اعمذيمقر اًمٙمت٤مب ذم ًمؽ خلّمتف وُم٤م هذا

 :أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 مل إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙمت٤مب قمغم اًمرد ذم رؾم٤مًم٦م إنّم٤مري إؾمامقمٞمؾ اًمِمٞمخ أخػ ًم٘مد

 اًمرد ذم شمٙمٚمٗمف ُمع وم٢مٟمف وقمٚمام إٟمّم٤موم٤م سمف اًمٔمـ طمًـ قمٜمد إؾمػ ُمع ومٞمٝم٤م يٙمـ

 اطمتجج٧م اًمتل اًمٙمثػمة إدًم٦م رد ذم وُمٙم٤مسمرشمف ٤مسم٧مصم همػم أنف هق يٕمٚمؿ سمام واطمتج٤مضمف
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 شمًٚمٞمٙم٤م ُمٓمٚم٘م٤م سمجقاب هل٤م يتٕمرض ومل ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم اًمزي٤مدة قمدم ذم هب٤م

 قمغم زاد وم٢مٟمف! وهمػمهؿ ًمٚمجٛمٝمقر ُمٜمف وإرو٤مء اًمؽماويح صالة ذم اًمٜم٤مس ًمقاىمع ُمٜمف

 واًمٌدع إهقاء أهؾ يٗمٕمؾ يمام مت٤مُم٤م أىمؾ مل ُم٤م قمكم اومؽمى أنف ذًمؽ

 :وحتذيرا  شمٜمٌٞمٝم٤م ذيمره٤م ُمـ سم٠مس ومال! اًمًٜم٦م أهؾ عُم 

 وهذه ًمٚمٛم٤ٌمريمٗمقري شم٘مٚمٞمدا اعمذيمقرة اًمزي٤مدة أنٙمرت أنٜمل 5 ص ذيمر: أوًٓ 

 اعمقاوم٘ملم ُمـ مجٞمٕم٤م اًم٘مراء ٕن وإسمٓم٤مهل٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمرد شمٙمٚمػ قمـ طمٙم٤ميتٝم٤م يٖمٜمل اًمٗمري٦م

 اًمٕمٚمٛمل ٜمٝمجلُم ذم أطمدا أىمٚمد ٓ أنٜمل مجٞمٕم٤م يٕمٚمٛمقن واعمٌٖمْملم واعمحٌلم واعمخ٤مًمٗملم

 إؾمػ ُمع اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض وومٞمٝمؿ قمكم اًمٜم٤مس سمٕمض صمقران ذم اًم٥ًٌم هق سمؾ

 .وسمٖمٞم٤م طمًدا

 قمـ اًمٕمنميـ قمدد راوي ظمّمٞمٗم٦م سمـ يزيد وٕمٗم٧م أنٜمل 15 ص إزم ٟم٥ًم: صم٤مٟمٞم٤مً 

 أنف إئٛم٦م سم٠مىمقال - زقمؿ - زم ًمٞمث٧ٌم رؾم٤مًمتف ُمـ صٗمح٤مت قمدة ؾمقد قمٚمٞمف وسمٜم٤مء قمٛمر

 سمٞم٤من صدد ذم اعمذيمقر يمت٤ميب ذم ىمٚم٧م وم٘مد ذًمؽ ذم ؿهل خم٤مًمػ همػم أنٜمل يٕمٚمؿ وهق صم٘م٦م

 صم٘م٦م يم٤من وإن ظمّمٞمٗم٦م اسمـ أن: إول» :قمٛمر اسمـ قمـ رواه اًمذي اًمٕمدد وٕمػ وضمقه

 ..ش..احلدي٨م ُمٜمٙمر: قمٜمف رواي٦م ذم أمحد اإلُم٤مم ومٞمف ىم٤مل وم٘مد

 ؿم٤مء ومٛمـ ًمٜم٘مٚمف داقمل ومال إًمٞمف اعمِم٤مر يمالُمل مت٤مم ذم قمٜمدي صم٘م٦م يمقٟمف أيمدت صمؿ

 .قمكم اًمِمٞمخ اومؽماء ُمـ يمدًمٞمت٠م إًمٞمف رضمع

 ضم٤مسمر قمـ ضم٤مري٦م سمـ قمٞمًك سمرواي٦م اطمتجج٧م أنٜمل 22 ص أجْم٤م إزم ٟم٥ًم: صم٤مًمث٤مً 

 ومٞمف ىمٚم٧م وم٢مين يٙمذسمف يمت٤ميب ذم واًمقاىمع اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمثؾ

 :اًمقاطمد سم٤محلرف

 اًمٗمري٦م هذه ُمـ اًمِمٞمخ أبرئ أن ٟمٗمز ذم طم٤موًم٧م وًم٘مدش ىمٌٚمف سمام طمًـ وؾمٜمده»

 ومٞمام أن٤م أىمع أن ظمِمٞم٦م سمذًمؽ ضمزمأ أن اؾمتٕمٔمٛم٧م وًمٙمٜملش ىمٌٚمف سمام» ىمٞمد ٗمٝمؿي ٓ سم٠منف

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م وم٤مقمتؼموا ,ومٞمف هق وىمع

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ دمٝمٞمؾ إمم 41 ص أجْم٤م ٟمًٌٜمل: راسمٕم٤مً 
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 أظمٓمئ أن اعمٛمٙمـ وُمـ سمٕمٚمٛمل شمتٕمٚمؼ ؾم٤مسم٘م٤مُت٤م ٕن قمكم ومري٤مشمف أقمٔمؿ اًمقاىمع ذم وهذا

 اًمٗمري٦م هذه وأُم٤م ومٞمف يمذسمف أث٧ٌم يمٜم٧م وإن إزم ٟم٥ًم ومٞمام ُمّمٞم٤ٌم هق ويٙمقن ضمقاٟمٌف سمٕمض ذم

 - هلل واحلٛمد - وم٠من٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م قمغم إي٤مه وومٝمٛمل وديٜمل سمٕم٘مٞمديت ومتتٕمٚمؼ

 ذًمؽ وُمـ وىمٚمام ًم٤ًمٟم٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ اشم٤ٌمع إمم أدقمق ؾمٚمٗمل أنٜمل مجٞمٕم٤م اًمٜم٤مس سملم ُمٕمروف

 قمـ ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى قمغم ٤مدةاًمزي صمٌت٧م ًمقش: »اًمؽماويح صالة: »اًمٙمت٤مب هذا ذم ىمقزم

 ًمٕمٚمٛمٜم٤م سمجقازه٤م اًم٘مقل إٓ وؾمٕمٜم٤م ح٤م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـ همػمهؿ أو اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد

 ..ش..اًمديـ ذم آسمتداع قمـ وسمٕمدهؿ ووم٘مٝمٝمؿ سمٗمْمٚمٝمؿ

 أومٞمٙمقن ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمل قمـ صم٧ٌم سمام وم٘مط ومتٛمًٙم٧م قمٜمدي قمٜمٝمؿ هب٤م اًمزي٤مدة شمث٧ٌم مل وم٢مذا

 .اعمًتٕم٤من هق شمٕم٤ممم واهلل: اًمٙمؼم إلطمدى إهن٤م شم٤مهلل !اًمًٚمػ؟ سمتجٝمٞمؾ أُتؿ أن ضمزائل

 إطم٤مدي٨م ذيمر أن سمٕمد 194/  2ش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مل: وم٤مئدة

 وهذا» :ريمٕم٦م قمنمة صمالث إمم شمًع ُمـ اًمٚمٞمؾ ذم ملسو هيلع هللا ىلص ريمٕم٤مشمف قمدد ذم اًمّمحٞمح٦م

 مم٤م اًمّمالة ُمـ أطم٥م قمدد أي يّمكم أن ًمٚمٛمرء ومج٤مئز اعم٤ٌمح ضمٜمس ُمـ آظمتالف

 صاله٤م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي٧م اًمتل اًمّمٗم٦م وقمغم صالهـ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ـقم روي

 ش.ُمٜمٝم٤م رء ذم أطمد قمغم طمٔمر ٓ

 اًمٜمٌل قمـ  شمرو مل اًمتل اًمزي٤مدة جيٞمز ٓ أنف واوح..ش .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي مم٤م: »وم٘مقًمف

 سم٤مب: »341/  3 أطمده٤م ذم ىم٤مل رُمْم٤من ىمٞم٤مم أبقاب ذم أنف صٜمٞمٕمف ُمـ ذًمؽ ي١ميد ومم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 قمغم رُمْم٤من ذم يزيد يٙمـ مل أنف قمغم واًمدًمٞمؾ رُمْم٤من ذم سم٤مًمٚمٞمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ةصال قمدد ذيمر

 ش.رُمْم٤من همػم ذم يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل اًمريمٕم٤مت قمدد

 ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م قمنمة صمالث صالشمف يم٤مٟم٧م: »أطمدمه٤م سمٚمٗمٔملم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ؾم٤مق صمؿ

   ش.اًمٗمجر ريمٕمت٤م

 ([252) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 ورد ؾقام افؼول وتػصقل رـعتغ رـعتغ افؾقل صالة تػضقل

 رـعة ظؼة بثالث افؾقل يؼوم ـان ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أن من

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صمالث أو ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم اعمقافم٦ٌم وإومْمؾ: »- 5 رىمؿ حت٧م ىمقًمف 

 ُم٤م: ٤مقمٜمٝم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م ي٘مٓمٕمٝم٤م أن وسملم يّمٚمٝم٤م أن سملم خمػم وهق ريمٕم٦م قمنمة

 يّمكم ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

 قمـ أجْم٤م وروي٤م. وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه.. .وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شم٠ًمل ومال أرسمٕم٤م

 اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م: شم٘مقل قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 ش.سمًجدة ويقشمر ريمٕم٤مت قمنم اًمٚمٞمؾ ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 صمالث ومتٚمؽ اًمٗمجر ريمٕمتل ويريمع: »قمٜمدمه٤م قمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ طمدي٨م ومت٤مم: ىمٚم٧م

 :أُمقر اعم١مًمػ قمغم ومٞم١مظمذش. ريمٕم٦م قمنمة

 ُمع إُمريـ سملم شمٗم٤موؾ ٓ أن يٗمٞمد وهق واًمٗمّمؾ اًمقصؾ سملم ظمػم أنف :األول

 اًمٚمٞمؾ صالة: »سمدًمٞمؾ اًمٜمٝم٤مري٦م اًمّمالة ذم اًمقصؾ قمغم اًمٗمّمؾ ؾمٌؼ ومٞمام ومْمؾ أنف

 احلدي٨م ذم اًمٜمٝم٤مر ذيمر أن ُمع. ومت٠مُمؾ اًمتٗمْمٞمؾ ٟمٗمس ُمفيٚمز ومٝمذاش ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر

 .سمٞم٤مهن٤م ؾمٌؼ اًمتل واًمِمقاهد اًمٓمرق ًمقٓ ؿم٤مذ

 أجْم٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وهق ريمٕم٦م قمنمة اًمثالث قمغم اًمدًمٞمؾ يذيمر مل أنف :افثاين

 اًمٜمداء ؾمٛمع إذا يّمكم صمؿ ريمٕم٦م قمنمة صمالث سم٤مًمٚمٞمؾ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مًم٧م

 قمـ ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمٗمتح سمنمح 35/  3 اًمٌخ٤مري رواه. ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم سم٤مًمّمٌح

 .قمٜمٝم٤م أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

 ذًمؽ ُمـ ويقشمر:»230/  6 ًمف رواي٦م وذم 178/  6 أمحد أظمرضمف ويمذًمؽ

 ش.آظمره٤م ذم إٓ ُمٜمٝم٤م رء ذم جيٚمس ٓ سمخٛمس

   .اًمِمٞمخلم ذط قمغم وإؾمٜم٤مده٤م
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 قمٜمد اًمزهري ٗمفظم٤مًم ىمد ٕنف هِم٤مم ُمـ ظمٓم٠مش قمنمة صمالث: »ىمقًمف أن أرى ًمٙمٜمل 

ٟم٦م وأبق 165/  2 ُمًٚمؿ ـمري٘مف وُمـ 141/  1 ُم٤مًمؽ  قمـ: وم٘م٤مل 326/  2 قمقا

 ش.قمنمة إطمدى.. ».قمروة

 قمـ أظمرى ـمرق ُمـ قمقاٟم٦م وأبق وُمًٚمؿ 6/  3 اًمٌخ٤مري أظمرضمف ويمذًمؽ

 قمـ اًمزسمػم سمـ ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد ًمٗمٔمف وي٠ميت ًمؽ ُم٤م سمـ قمٛمران شم٤مسمٕمف وىمد. سمف اًمزهري

 اسمـ هِم٤مم طمدصمٜمل: إؾمح٤مق سمـ حمٛمد وم٘م٤مل ٟمٗمًف ِم٤ممه قمـ رواي٦م هق سمؾ. سمف قمروة

 قمـ اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ طمدصمٜمل يمالمه٤م اًمزسمػم سمـ ضمٕمٗمر سمـ وحمٛمد اًمزسمػم سمـ قمروة

 :ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج قم٤مصمِم٦م

 ىمٌؾ اًمٗمجر سمٕمد سمريمٕمتلم ريمٕم٦م قمنمة صمالث اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

. ومٞمٝمـ ي٘مٕمد ٓ سمخٛمس ويقشمر ُمثٜمك ُمثٜمك ؾم٧م اًمٚمٞمؾ ُمـ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمّمٌح

 .ضمٞمد وؾمٜمده 276/  6 أمحد أظمرضمف

 جيٕمؾ ومت٤مرة احلدي٨م رواي٦م ذم يْمٓمرب يم٤من هِم٤مُم٤م أن قمغم شمدل اًمرواي٦م ومٝمذه

 اًمّمقاب هق وهذا ُمٜمٝم٤م جيٕمٚمٝمام وشم٤مرةش قمنمة اًمثالث» قمغم زي٤مدة اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 :ُٕمريـ

 .قمروة قمـ أظمريـ اًمث٘م٤مت ًمرواي٦م ُمقاومؼ أنف :األول

 وم٢مهن٤م قمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمؿ رواي٦م ُمثؾ قم٤مئِم٦م قمـ إظمرى ًمٚمٓمرق ُمقاومؼ نفأ :افثاين

 قمٜمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م أيب رواي٦م وُمثٚمٝم٤م شم٘مدُم٧م وىمد اًمٗمجر سمريمٕمتل قمنمة صمالث سم٠مهن٤م سحي٦م

 ش.اًمٗمجر ريمٕمت٤م ُمٜمٝم٤م ريمٕم٦م قمنمة صمالث وهمػمه رُمْم٤من ؿمٝمر ذم صالشمف يم٤مٟم٧م» :سمٚمٗمظ

 صمالث يّمكم نيم٤م: »سمٚمٗمظ قمروة قمـ قمٛمران رواي٦م وٟمحقه.167/  2 ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .222/  6 وأمحد 166/  2 ُمًٚمؿ أظمرضمف  ش.اًمٗمجر سمريمٕمتل ريمٕم٦م قمنمة

 يم٤من سمٙمؿ قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل ىمٞمس أيب سمـ اهلل قمٌد روى ُم٤م هذا يٕم٤مرض ىمد ٟمٕمؿ

 وصمالث وقمنم وصمالث وصمامن وصمالث وؾم٧م وصمالث سم٠مرسمع: ىم٤مًم٧م يقشمر؟ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 149/  6 أمحد أظمرضمف .ؾمٌع ـُم أن٘مص وٓ ريمٕم٦م قمنمة صمالث ُمـ سم٠ميمثر يقشمر يٙمـ ومل

 ش.اإلطمٞم٤مء ختري٩م»  ذم اًمٕمراىمل ىم٤مل يمام صحٞمح وؾمٜمده 214/  1 داود وأبق
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 ملسو هيلع هللا ىلص طم٤مًمتف قمـ ومٞمٝم٤م أظمؼمت سم٠مهن٤م قمٜمٝم٤م اعمت٘مدُم٦م واًمرواي٤مت اًمرواي٦م هذه سملم ومجع

 وٛم٧م أو إوىم٤مت سمٕمض ذم وىمٕم٧م زي٤مدة قمـ أظمؼمت اًمرواي٦م هذه وذم اًمٖم٤مًم٦ٌم اعمٕمت٤مدة

 .قمنمة اإلطمدى ىمٌؾ ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ُمـ صالشمف سمف حيٗمتت يم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة ٕرُم٘مـ: ىم٤مل اجلٝمٜمل ظم٤مًمد سمـ زيد طمدي٨م هذا وي١ميد: ىمٚم٧م

 صغم صمؿ ظمٗمٞمٗمتلم ريمٕمتلم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم ومًٓم٤مـمف أو قمتٌتف ومتقؾمدت اًمٚمٞمٚم٦م

 صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام اًمٚمتلم دون ومه٤م ريمٕمتلم صغم صمؿ ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ـمقيٚمتلم ريمٕمتلم

 اًمٚمتلم دون ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام اًمٚمتلم دون ريمٕمتلم صغم صمؿ ىمٌٚمٝمام اًمٚمتلم دون ريمٕمتلم

 .ريمٕم٦م قمنمة صمالث ومذًمؽ أوشمر صمؿ ىمٌٚمٝمام

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف  48 صش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ٟمٍم واسمـش صحٞمحٞمٝمام» ذم قمقا

ٟم٦م أيب ُمـ ؾم٤مىمط اًم٘مقؾملم سملم وُم٤م  .ًمف واًمًٞم٤مق قمقا

 ٓ وم٢مين أطمٞم٤مٟم٤م اًمٌٕمدي٦م اًمٕمِم٤مء ؾمٜم٦م ريمٕمتل ٞمٛم٦ماًمْمٛم شمٙمقن أن وحيتٛمؾ: ىمٚم٧م

 سم٢مطمدى اًمقشمر صمؿ ؾمٜمتٝم٤م صمؿ ًمٚمٕمِم٤مء اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف ومٞمف ذيمر سحي٤م طمديث٤م أذيمر

 روى ُم٤م وهق آطمتامل هذا ي١ميد ُم٤م قمغم وىمٗم٧م سمؾ ريمٕم٦م قمنمة صمالث سمٚمف ريمٕم٦م قمنمة

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رؾمقل ُمع أىمٌٚمٜم٤م: ىم٤مل حيدث اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ؾمٛمع أنف ؾمٕمد سمـ ذطمٌٞمؾ

 اًمٕمتٛم٦م ومّمغم ضمٜمٌف إمم وضم٤مسمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مم سم٤مًمً٘مٞم٤م يمٜم٤م إذا طمتك احلديٌٞم٦م ُمـ

 ؾمٕمد سمـ ذطمٌٞمؾ أن إٓ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ٟمٍم اسمـ رواه. ؾمجدة قمنمة صمالث صغم صمؿ

   .أقمٚمؿ واهلل. سمآظمره اظمتٚمط يم٤من

 ([249) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افؼقام رـعات ظدد

د هق هؾ اًمٚمٞمؾ, ًم٘مٞم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم:  افسائل دَّ  َيـِحؼ أم اًمقشمر, وصمالث ريمٕم٤مت سمثامن حُمَ

  ؟يًتٓمٞمع ُم٤م سم٘مدر يتٝمجد أن ًمإلٟم٤ًمن

  ريمٕم٦م؟ قمنمة إطمدى ُمـ أيمثر ُيَّمٚمِـّل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن قمٚمٛم٧م هؾ: افشقخ
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            .ٓ:  افسائل

  ؟ٓ أو اجلقاب, أظمذت: افشقخ

  .أظمذشمف سمغم:  افسائل

, ىمٚمٌف ىَمَرارة ذم اىمتٜمع ُم٤م أنف سمٞمجقز ًمٙمـ, ٓم٘ملُمٜم سمٓمريؼ اجلقاب أظمذ هق: افشقخ

  ؟يمؿ اعمًٚمٛملم قمدد اًمٞمقم, ظمٓم٠م وهذا, اًمَٙمْٞمػ دون ًمِْٚمَٙمؿ سمٞمٜمٔمروا اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

 .ُمٚمٞمقن ؾمٌٕمامئ٦م: افسائل

 سمٜمٜمٔمر ٕنف ؟ًمٞمش, وزن ُم٤مًمف ًمٙمـ, سمٞمخقف اًمٕمدد, ُمٚمٞم٤مر, أيمثر أيمثر: افشقخ

 احلدي٨م ذم إًمٞمف اًمًالم قمٚمٞمف ؾمقلاًمر أؿم٤مر ُم٤م وهذا, ًمٚمَٙمْٞمػ سمٜمٜمٔمر وُم٤م ًمِْٚمَٙمؿ

, ىمّمٕمتٝم٤م إمم إيمٚم٦مُ  شمداقمك يمام إُمؿ قمٚمٞمٙمؿ ؾمتتداقمك: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمحٞمح,

 وًمٙمٜمٙمؿ, يمثػم يقُمئذٍ  أنتؿ سمؾ, ٓ:  ىم٤مل ؟اهلل رؾمقل ي٤م يقُمئذٍ  ٟمحـ ىمٚم٦ِّم ُمـ أو:  ىم٤مًمقا 

 اًمره٦ٌم اهلل وًمٞمٜمزقمـ» اًمًٞمؾ, يمٖمث٤مء همث٤مء, اًمٕمدد هذا ىمٞمٛمتف ؿمقش, اًمًٞمؾ يمٖمث٤مء همث٤مء

 ؟اهلل رؾمقل ي٤م اًمَقَهـ وُم٤م:  ىم٤مًمقا , اًمَقَهـ ىمٚمقسمٙمؿ ذم وًمٞم٘مذومـ, قمدويمؿ صدور ُمـ

 ش.اعمقت ويمراهٞم٦م اًمدٟمٞم٤م طُم٥مه :  ىم٤مل

 .أجْم٤مً  اًمَٙمْٞمػ إمم يٜمٔمر وإٟمام, وم٘مط اًمَٙمؿْ  إمم يٜمٔمر ٓ طم٘م٤مً  اعمًٚمؿ أن: اًمِم٤مهد 

 صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م» قمٛمر سمـ اهلل قمٌد وأفمٜمف اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ي٘مقل يم٤من ًمذًمؽ 

 .ريمٕمتلم سمسش ُمت٘مٌٚمت٤من ريمٕمت٤من

 وقمنميـ صمالصم٦م, قمنم إطمدى ُمش, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى: اًمٙمالم هذا شمٗمّمٞمؾ 

 دىمٞم٘م٦م وقمنميـ سمثالصم٦م ٟمّمكم ظمػم, اهلل ؿم٤مء ُم٤م, دىمٞم٘م٦م وقمنميـ سمثالصم٦م سمٜمّمٚمٞمٝمؿ ريمٕم٦م

, دىمٞم٘م٦م واًمٕمنميـ اًمثالث هبذه ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ٟمّمكم أو, ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م

  ؟ظمػم أُّيام

  .أومْمؾ وقمنميـ سمثالصم٦م قمنمة إطمدى ٟمّمكم: افسائل

 صمالصم٦م ُم٘م٤مسمؾ وقمنميـ صمالصم٦م ٟمّمكم ًمق ٕنف ؟ًمٞمف, إـمالىم٤مً  هذا ذم ؿمؽ ٓ : افشقخ

ؿِ ﴿, اًمٗم٤محت٦م شم٘مرأ  سمتٚمحؼ ُم٤م وقمنميـ, ًْ   سمِ
ِ
ـِ  اهلل مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ   احلَْٛمدُ *  اًمرَّ

ِ
 َربِّ  هلل
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لمَ 
ِ
محـ] ﴾َت٤منِ ُُمْدَه٤مُمَّ ﴿ وسمٕمديـ, [2, 1:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمَٕم٤معَم  ؿمق هذا ىمرأ  ؿمق, أيمؼم اهلل, [64:اًمرَّ

 ريمٕم٦م قمنم إطمدى قم٤مًمٜمهص, اًمريمٕم٤مت[ صٚمٞمٜم٤م إذا] سمٞمٜمام, أبداً  رء وٓ اًمٜم٤مس, اؾمتٗم٤مد

 إذا هذا, اًمٗم٤محت٦م سمٕمد وشَمَدسمهر سم٤مـمٛمئٜم٤من آي٦م يمؿ وشم٘مرأ  إن٤مة, ُمـ سمٌمء اًمٗم٤محت٦م شم٘مرأ  شم٘مدر

 يمامن ًمٙمـ, دىمٞم٘م٦م نميـوقم سمثالث ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًمؽماويح ٟمّمكم أردٟم٤م

_  أيمثر اًمقىم٧م ُمـ اًمؽماويح ًمّمالة ٟمٕمٓمل يٕمٜمل, اًمٙمٞمػ ذم ٟمزيد يمامن ٓزم..هٞمؽ

 .آظمره إمم ؾم٤مقمتلم, ؾم٤مقم٦م, ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ

ـكم اًمٜم٤مس سمٞم٘مقل   اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أنف اًم٘مْمٞم٦م, هذه قمـ وسمٞمتحدصمقا  سمتًٛمٕمقه اًمِّ

 .صحٞمح همػم أوًٓ  وهذا, ريمٕم٦م وقمنميـ سمثالصم٦م أُمر أو صغم اًمذي هق

 أنش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم يمام واًمّمحٞمح, صحٞمح همػم قمٛمر إمم اخلؼم هذا ٟم٦ًٌم 

 ىمراء ُمـ يمٕم٥م سمـ ُأيَب  أُمر اًمؽماويح, ذم اجلامقم٦م صالة ؾمٜم٦م أطمٞم٤م ح٤م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ذم ُيّمٚمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ رواي٦م ومٞمف, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى سم٤مًمٜم٤مس ُيَّمٚمِّـل أن اًمّمح٤مسم٦م,

 وىم٤مًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض هب٤م أظمذ اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمرواي٦م هذه, ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م قمٛمر قمٝمد

  .قمٛمر ؾُمٜم٦َّم هذه

 .سم٤مًمٙمٞمػ اًمٕمٜم٤مي٦م وقمدم سم٤مًمٙمؿ, إظمذ سملم اًمٗمرق ًمؽ ئمٝمر سمٕمد هقن

 صمالصم٦م أو اًمّمحٞمح٦م, اًمرواي٦م طم٥ًم ريمٕم٦م, قمنم إطمدى سم٤مًمٜم٤مس ُأيب يّمكم يم٤من ح٤م

  ؟هبؿ ُيَّمّٚمـل يم٤من يمٞمػ اًمْمٕمٞمٗم٦م, اًمرواي٦م طم٥ًم ريمٕم٦م وقمنميـ

 هذا ٕنف اًمٕمدد, ظمذ أن٧م سمس ومٞمٝم٤م, شمٌح٨م ٓ قمٛمر صالة يمٞمٗمٞم٦م [ه١مٓء قمٜمد]

 .سمٞمٜم٤مؾمٌٜم٤م اًمكم

 اخلدم ُيٕمجٚمقا  يٜمٍمومقا  إٓ قمٛمر زُمـ ذم اًم٘مٞم٤مم صالة شمٜمتٝمل..قمٛمر شمٌع اًمٙمٞمػ 

 اًمّمالة هذه ؾمتٙمقن يمؿ اًمٗمجر, يٓمٚمع ؾمقف اًمًحقر أجش؟ حييوا ؿم٠من ُمـ

 شم٘مدر؟ ٓ ـمقيٚم٦م

 ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م صغم يمٞمػ ٤مأُم ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م صغم قمٛمر: سمت٘مقل 

 ؿم٠من ُمـ ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م ٟمريد ٟمحـ سمتٜم٤مؾمٌٜم٤م, ُم٤م هذه ٕنف ومٞمٝم٤م: سمٜمٌح٨م ُم٤م هذه
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 . أيمٚمٜم٤مه اًمكمِّ  اًمٓمٕم٤مم هنْمؿ

ى قُمٛمر أنف[ ُم٘متٜمٕملم] أنتؿ صحٞمح يم٤من إذا: وم٢مذاً   يم٤مٟم٧م ًمٙمـ وقمنميـ, صمالصم٦م ؾَمقَّ

 .يمٚمف اإلؾمالم اًمٕم٤ممل ذم إـمالىم٤مً  اًمٞمقم ُمثٚمٝم٤م ذم ُم٤م ضمدًا, وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ىمراءشمف

 وقمنميـ صمالصم٦م اًمٖم٤مًم٥م ذم يقضمد اإلؾمالُمل؟ اًمٕم٤ممل ذم ُيقضمد اًمذي ُم٤م: وم٢مذاً 

 ُمـ أطمًـ سمٚمٖمٜم٤م, اًمذي هذا سم٤ًمقم٦م, ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م يّمكم ُمـ أطمًـ ريمٕم٦م,

 .أيمثر ذًمؽ ُيٓمِٞمٚمقن ىمد ُمٙم٦م ذم إٓ يّمكم,

 رء أطمًـ ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ومٞمٝم٤م سمتّمٚمقا  اًمزُم٤من ُمـ ؾم٤مقم٦م هؾ ـمٞم٥م, 

 ًمٚمرؾمقل, واشم٤ٌمع أطمًـ, اـمٛمئٜم٤من ومٞمٝم٤م يٙمقن ؾمقف ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى ومٞمٝم٤م صٚمقا 

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم ٓ يزيد يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل إٟمف: ىمٚمٜم٤م اًمِّكم

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞم٤مم قمـ ؾُمِئٚم٧م ح٤م: شم٘مقل قم٤مئِم٦م, اًمًٞمدة ًمذًمؽ

 ىمٞم٤مم: ؾُمئٚم٧م هل ُم٤مٟمٕم٤ًم, ضم٤مُمٕم٤مً  اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل يمام ٤م,ضمقاهب يم٤من ريمٕم٤مشمف قمـ اًمٚمٞمؾ ذم

 همػمه, ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »وم٠مضم٤مسم٧م قم٤مُم٦م, سمّمقرة اًمٚمٞمؾ

ة إطمدى قمغم  ش.ريمٕم٦م قَمنْمَ

 ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم صمؿ وطمًٜمٝمـ, ـمقهلـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم: »اًمِم٤مهد هٜم٤م 

 وقمـ ـمقًمف قمـ شم٠ًمل ٓ يؾ,ـمق ـمقيؾ رء: يٕمٜملش وطمًٜمٝمـ ـمقهلـ قمـ شمًؾ

 .ريمٕم٤مت صمالث اًمًالم قمٚمٞمف يّمكم صمؿ احلًـ, ُمٜمتٝمك طمًٜمف

٘م٧م طمتك واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مم  شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل هَمَٗمر ىمد: »ىم٤مًمقا  ىمدُم٤مه, شَمَِم٘مَّ

 .شؿمٙمقراً  قمٌداً  أيمقن أومال: »ىم٤ملش شم٠مظمر وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ

 ًمٞمس قل,سم٤مًمرؾم ٟمحت٩م. ٓ سم٤مًمرؾمقل, ٟمحت٩م ٟمريد سمٕمٛمر, ٟمحت٩م ٟمريد ومٜمحـ 

 سم٤مًمٜم٤مس ًمُٞمَّمٚمِّـل اًمّمحٞمح٦م, اًمرواي٦م ذم يمٕم٥م سمـ ُأيب َأُمر قمٛمر يم٤من إذا سم٤مًمؽ ومام سمٕمٛمر,

 .ريمٕم٦م قمنم إطمدى

 اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ـمٞم٦ٌم, وىمراءة سم٠من٤مة ريمٕم٦م قمنمة إطمدى صٚمٞمٜم٤م إذا ٟمحـ: إذاً 

 ومٞمٝم٤م سمٞمحس ُم٤م اًمٚمِّـل اًمّمالة ُمـ أطمًـ ويمٚمامشمف, اهلل آي٤مت ويتدسمر يًٛمع, ومٞمام يت٠مُمؾ
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 ُم٤م ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م صٚمٞمٜم٤م واهلل سمروطم٤مٟمٞم٦م, اًمٞمقم ي٘مقًمقن ويمام سمخِمقع, ٟم٤ًمناإل

 .ُمِمٙمٚم٦م هذه اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًم٘مرآن ُمـ اإلُم٤مم ىمرأ  ُم٤مذا قمرومٜم٤م

  رُمْم٤من؟ همػم ذم اًم٘مٞم٤مم أم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم ذم هذا هؾ :مداخؾة

 ريمٕم٦م قمنم إطمدى همػمه, ذم أو رُمْم٤من ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ٟمٗمًف, هق هذا: افشقخ

 .أيمثر ومٞمف ُم٤م

 (01:  00: 00/   131/  واًمٜمقر اهلدى)

 (00:  00: 28/  132/  واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح صالة رـعات ظدد

 رُمْم٤من؟ ذم اًمؽماويح ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ٟمرى ًمٙمـ قمنم, صمالصم٦م أو ريمٕم٦م قمنم إطمدى قمدده٤م ُمثالً  قمٚمٛمٜم٤م: يٕمٜمل :مداخؾة

 قمرومٜم٤م يٕمٜمل ومٚمق وقمنميـ, صمالث ُيَّمٚمهقا  أهنؿ اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام اعمًجد ذم ُمثالً 

 هذا ٕنف يذيمروا, ٓزم! ومٝمٛمقا؟ هٜم٤مك قمٚمامء ُمثالً  يٕمٜمل ذم ُم٤م هؾ خمٓمُِئقن, أهنؿ ضمدًٓ 

 .إًمٞمٝمؿ ُمتجٝملم اعمًٚمٛملم يمؾ أن هبؿ, ي٘متدوا اًمٜم٤مس أهمٚم٥م يٕمٜمل

 هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ اًمٜم٤مس, سمٕمض ُمـ يرد أنف ؿمؽ سمال أظمل, ي٤م اًم١ًمال هذا: افشقخ

 قمغم شُمَّمٚمِّـل ُم٤ًمضمد هٜم٤مك أن شمٕمت٘مد أٓ اعمديٜم٦م, وذم ُمٙم٦م ذم اًمٌٚمد ٟمٗمس ذم شمٕمت٘مد ومٞمام

 اًمًٜم٦م؟

 .ؿمؽ ٓ :مداخؾة

 ذم يقضمد ُم٤م ومٞمٝم٤م يقضمد أن, ومٞمف أن٧م اًمذي اًمٌٚمد أن شمٕمت٘مد أٓ. ـمٞم٥م: افشقخ

 اًمٌٚمد؟ ذاك

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة
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 وىم٤مل اًمٌٚمد, هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمٗمًف اًم١ًمال قمٚمٞمؽ أخ٘مك واطمد ومٚمق ـمٞم٥م,: افشقخ

ٌِّٝمقا  قمٚمؿ أهؾ: يٕمٜمل اًمٌٚمد هذا ذم يقضمد أٓ: ًمؽ  هق ُم٤م اًمًٜم٦م, هذه أن اًمٜم٤مس وُيٜمَ

 ضمقاسمؽ؟

 .اًمٕمٚمؿ[ طمٗمٔمقا ] ُم٤م ًمٙمـ قمٚمامء يقضمد: يٕمٜمل يٙمـ مل ًمق: يٕمٜمل :مداخؾة

 اًمًٜم٦م قمغم ُيَّمّٚمقا  اًمذيـ ه١مٓء ًمٙمـ اجلقاب, ٟمٗمس اجلقاب, ٟمٗمس هق: افشقخ

 اًمًٜم٦م؟ قمغم يّمٚمقا  هؿظَمالَّ  اًمذي هق ُم٤م سم٤مقمؽماومؽ,

 .اًمٕمٚمامء :مداخؾة

 قمٚمامء ذم: ىمًٛملم اًمٕمٚمامء ًمٙمـ اًمٕمٚمامء, ًمٙمـ قمٚمامء, ذم: إذاً  اًمٕمٚمامء: افشقخ

 .ٓئؿ ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذهؿ وٓ سم٤محلؼ, وضمريئلم اًمٜم٤مس يٜمّمحقا 

 ُم٤م رسمف وسملم سمٞمٜمف ظمال ًمق سمٞم٤مٟمف, قمغم ضم٤مسمف ُم٤م ًمٙمـ سم٤محلؼ, ضم٤مء قمٚمٛمل ضمٌـ قمٜمده ٟم٤مس ذم

 .اًمًٜم٦م قمغم ُيَّمٚمِّـل وإٟمام اًمٜمٌقي, اعمًجد احلرام اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ُيَّمٚمقا  ُمثٚمام ُيَّمٚمِّـل

 صالة ٕنف ح٤مذا؟ جيقز, هذا ًمٙمـ اًمًٜم٦م, إومْمؾ: ًمؽ ي٘مقل ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس وذم

ٕمقا  اًم٤ٌمب هذا وُمـ ُمٓمٚمؼ, ٟمٗمؾ اًمٚمٞمؾ  ذم ُم٤م: ًمؽ وي٘مقًمقا  اعمقوقع, سم٤مىمل ُيَقؾمِّ

 اعمذه٥م اعمقوقع, يٓمٚمؼ ُمذه٥م ذم ُم٤م أقمٚمؿ ومٞمام أن٤م حمدديـ, اعمذاه٥م أنف ُمع حتديد,

 .ريمٕم٦م قمنميـ: اًمؽماويح صالة ذم اًمًٜم٦م: ًمؽ ي٘مقل ُمثالً  احلٜمٗمل

 .ذًمؽ ُمـ أيمثر أو وصمالصملم ؾمٌع وصمالصملم ؾمت٦م: ًمؽ ي٘مقل اح٤مًمٙمل اعمذه٥م

 اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمف ي٘مقل اإلـمالق هذا احلٜمٗمل, اعمذه٥م ُمثؾ يمذًمؽ اًمِم٤مومٕمل

 .اًمٜم٤مس قمغم اًمتٞمًػم سم٤مب ُمـ اًمٗمْمؾ وأهؾ اًمٕمٚمؿ ؾأه سمٕمض سمف ويتٛمًؽ أجْم٤ًم,

 .ري٥م وٓ ؿمؽ سمال سم٤مًمًٜم٦م واًمتٛمًؽ سم٤مًمتٞمًػم أقمؽمف أن٤م واهلل ًمٙمـ 

 وذيمل, يَمٞمِّس يم٤من ُمٝمام واطمد أنف طم٤ًمسمٞم٦م, ُم٠ًمخ٦م يم٠مهن٤م ُم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل ح٤مذا؟

 وإٓ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى حيص أن قمٚمٞمف أهقن وٟمز, سمٚمٞمد يم٤من ُمٝمام وسم٤مًمٕمٙمس

 .اًمتٞمًػم ُم٤مذا؟ ضم٤مءٟم٤م هذا ُمـ قمنم, إطمدى ؿمؽ سمال ريمٕم٦م؟ يـوقمنم صمالث حيص
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 يّمٚمقا  يريد أو دىمٞم٘م٦م, ؾمتلم وىم٧م ؾم٤مقم٦م ذم[ ريمٕم٦م قمنمة إطمدى يّمٚمقن]

 ريمٕم٦م, قمنم إطمدى اًم٤ًمقم٦م يّمٚمقا  إجن هق ُم٤م آظمره, إمم أو صمالصملم أو قمنميـ,

ر واًمتََّدسمهر احلًٜم٦م, اًمتالوة ُمـ رء ومٞمٝم٤م يٙمقن  واخلِمقع, ٓـمٛمئٜم٤منوا واهلدوء واًمتََّٗمٙمه

 رؾمقل صدق أبداً  إؿمٙم٤مل ذم ُم٤م سم٤مًمٕمّم٤م, يالطم٘مؽ واطمد يم٠منف ؾمح٥م يًحٌٝم٤م أم

 اهلل ؾمٌح٤من ًمٙمـ. شملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم: »ىمقًمف سمٕمد أن٧م شم٘مقل ؿمق اهلل,

وا وٓ ينوا» أنف ـُمٌِٕمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض  إـمالىمٝم٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة هذه وأظمذواش شُمَٕمنِّ

 .٤مناًمزُم هذا ُمِم٤ميمؾ ُمـ وهذه أجْم٤ًم,

  (01:  00:  50/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

: يؼال وهل ظؿر، ظفد ظذ رـعة 32 صؾوا افـاس أن صح هل

 ؾؾامذا أيام ثالثة إال افساويح بافـاس يصل مل ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ـان إذا

 افشفر؟ أيام ـل يف فؾساويح افـاس كحن كجؿع

 ريمٕم٦م؟ ًمٕمنميـ اًمٜم٤مس مجع أنف قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صم٤مسم٧م هؾ :مداخؾة

 .ٓ: فشقخا

 .صم٤مسم٧م هق ُم٤م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي ُمٗمٚمس, طمج٦م هذه ىم٤مل اإلظمقان, ٕطمد ذيمرت :مداخؾة

 .اعمٗمٚمس طمج٦م هل أجش: افشقخ

 .يٕمٜمل ىم٤مل يمام أن٘مٚمف اًم٘مقل هذا وٕمٞمٗم٦م, أنف اعمٗمٚمس :مداخؾة

 رُمْم٤من ذم زاد ُم٤م اًمرؾمقل أن قمٜمده صم٧ٌم اهلل, ؿم٤مء إن اًمٖمٜمل هذا ـمٞم٥م,: افشقخ

ة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ  .ريمٕم٦م قَمنْمَ

 إٓ خيرج مل اًمرؾمقل سم٠من وحيت٩م ,ملسو هيلع هللا ىلص سم٤مًمرؾمقل ظم٤مص هذا ي٘مقل :مداخؾة
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ٌْٜمَك ومال وم٘مط, أج٤مم صمالصم٦م  .ىمقًمف هذه قمٚمٞمف, ُي

 اًمرؾمقل؟ يٕمٛمؾ يم٤من ُم٤مذا: افشقخ

 ذم رُمْم٤من ذم ٟمٕمؿ مج٤مقم٦م, وم٘مط أج٤مم صمالصم٦م إٓ اًمّمالة إمم ظمرج ُم٤م :مداخؾة

 .اًم٘مٞم٤مم صالة

 يٕمرومف؟ ُم٤م احلدي٨م وسم٘مٞم٦م ـمٞم٥م,: افشقخ

 .ذيمرشمف ُم٤م ٓ, :مداخؾة

 .قمٚمٞمٙمؿ شُمْٙمَت٥م أن ظمِمٞم٧ُم : افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .أُمتف أضمؾ ُمـ إٓ يم٤من ُم٤م ظمروضمف, يٕمٜمل: افشقخ

 قمٛمر ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ُمـ اًمٜم٤مس[ أن ي٘مقل هق] :مداخؾة

 .ريمٕم٦م قمنميـ قمغم مجٕمٝمؿ ىم٤مل, يمام قمنميـ قمغم اًمٜم٤مس مجع

 ُم٤م: »قم٤مئِم٦م طمدي٨م يٌٚمٖمف أخؿ: ؾم٠مخٜم٤مك ٟمحـ ًمٙمـ هذا, ومٝمٛمٜم٤م أظمل ي٤م: افشقخ

ش ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم رُمْم٤من همػم ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

سم٤مً  أن٧م ىمٚم٧م  .ًمٞم٤مزم صمالث سمس إٟمف ًم٤ًمٟمف, قمـ ضمقا

 صغم أنف يٗمٝمؿ ىمد همػمي سمٞمٜمام اًمٚمٞم٤مزم, هذه همػم صغم ُم٤م أنف ومٝمٛم٧م أن٤م اًمٙمالم ومٝمذا

 هؾ وقمنميـ, صمالصم٦م إٟمام ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم اىمتٍم ُم٤م ًمٙمـ اًمٚمٞم٤مزم, سم٘مٞم٦م

 هذا؟ ي٘مقل ص٤مطمٌؽ

 .هذا ًمٞمس ٓ, :مداخؾة

 إذًا؟ ي٘مقل ُم٤مذا ـمٞم٥م,: افشقخ

 إٓ اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ومجٕمٝمؿ اًمٜم٤مس, إمم ظمرج ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ي٘مقل :مداخؾة

 .وم٘مط أج٤مم صمالصم٦م
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 هق؟ ي٘مقل ُم٤مذا اًم٥ًٌم, سَملمَّ  اًمرضمؾ سمس أظمل, ي٤م ومٝمٛم٧م: افشقخ

 اًمٚمزوم, قمـ زي٤مدة شمزيدوهن٤م ًمٞمش يٕمٜمل قمٚمٞمف, ُيٌٜمك ُم٤م أنف ي٘مّمد هق :مداخؾة

 صمالصملم يٕمٜمل قمٛمٚمتقه٤م وم٠منتق يٕمٜمل, وم٘مط أج٤مم صمالصم٦م إٓ ظمرج ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن سمحٞم٨م

 اعم٤ًمضمد؟ ذم أن يم٤مُمٚملم,

 ىم٤مًم٧م يمام ٟم٘مقل ٟمحـ ومٞمؽ, اهلل سم٤مرك اًمٙمالم شمٙمرار اًم١ًمال, هذا ومٝمٛم٧م: افشقخ

 :همػمه٤م وأ طمديثٝم٤م ذم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 ش. قمٚمٞمٙمؿ شُمٙمت٥م أن ظمِمٞم٧م»

 .ًمٕمٚم٦م يم٤من وم٤مًمؽمك ومرض, أهن٤م يتقمهقا  أن ظمِمٞم٦م شمرك؟ ح٤مذا

 ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض يزقمؿ يمام اسمتدع ُم٤م ومٝمق اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر رضمع ح٤م وًمذًمؽ 

 .اًمًٜم٦م ضم٤مٟم٥م

 ي٘مقل ذقمٞم٦م, سمِِٕمّٚم٦م شُمَٕمّٚمؾ اًمتل اًمنمقمٞم٦م, إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم ٕنف اًمًٜم٦م, أطمٞم٤م وإٟمام 

 .وقمدُم٤مً  وضمقداً  اًمٕمٚم٦م, ُمع يدور احلٙمؿ إن: ًمٗم٘مٝم٤مءوا اًمٕمٚمامء

 .ـمٞم٥م قمٚمٞمٝمؿ, شُمْٙمت٥َم أن ظمِمٞم٦م ًمٞم٤مزم؟ صمالث سمٕمد اًم٘مٞم٤مم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمرك ح٤مذا 

 ومريْم٦م إٟم٤ًمن يتقهؿ أن ظمقف هٜم٤مك يٌؼ مل اًمنمع, وشَمؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شُمقذم

 [.3:اح٤مئدة] ﴾يٜمَُٙمؿْ دِ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: ح٤مذا ىمٌؾ, ُمـ شمٗمرض مل ضمديدة

 اًمٌمء أطمٞم٤م وإٟمام ضمديد, سمٌمء ضم٤مء ُم٤م قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ًمذًمؽ

 سمقوم٤مشمف أُم٤م سمحٞم٤مشمف, ىم٤مئٛم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل ًمٚمٕمٚم٦م اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف اًمذي اًم٘مديؿ

 .اإلطمٞم٤مء ومْمٞمٚم٦م ُم٘م٤مُمف وىم٤مم اًمؽمك زال أي اعمٕمٚمقل, ومزال قمٜمف اًمٕمٚم٦م زاًم٧م

ٟمٜم٤م ًمذًمؽ   قمغم اعمًٚمٛملم طَمّض  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن يٕمٚمٛمقن يـاحل٤مرض إظمقا

 .اإلُم٤مم ُمع رُمْم٤من ىمٞم٤مم يّمٚمقا  أن

 ىمٞم٤مم يُمت٥َِم  اإلُم٤مم ُمع اًمٕمِم٤مء صٚمقا  إذا وأهنؿ اإلُم٤مم, ُمع اًمٕمِم٤مء صٚمقا  إذا وأهنؿ 

 .يم٤مُمٚم٦م ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يُمت٥ِم ىم٤مم وم٢مذا ًمٞمٚم٦م, ٟمّمػ
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 ذقمٞم٦م إصم٤ٌمت قمغم يٜمٝمض ُمٜمٝمام يمؾ اصمٜملم, أُمريـ قمٜمدٟم٤م ذم ص٤مر هٜم٤م: إذاً 

 صمالث إٓ َصٚمَّـك ُم٤م اًمرؾمقل أن وًمق رُمْم٤من, ذم مج٤مقم٦م ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم آؾمتٛمرار

 .وم٘مط ًمٞم٤مزم

 .قمٚمٞمٝمؿ ُيْٗمَرض أن سمخِمٞم٦م اًمؽمك قَمٚمَّؾ أنف: إول إُمر

 سمـ ومٕمٛمر مج٤مقم٦م, اًم٘مٞم٤مم صالة ُيَّمّٚمقا  أن قمغم اعمًٚمٛملم طَمضَّ  أنف: اًمث٤مين اًمٌمء 

 .اًمًٜم٦م هذه وأطمٞم٤م هذيـ, اًمٜمّملم ُمع دم٤موب اخلٓم٤مب

 أن أبٞم٤مً  أُمر اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر: اًمرضمؾ هذا ٟم٠ًمل ٟمحـ سم٘مك آظمر, رء ي٠ميت هٜم٤م

 إُم٤مُم٤ًم؟ هبؿ صغم ريمٕم٦م يمؿ إُم٤مُم٤ًم, سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 .قمنميـ ي٘مقًمقن هؿ :مداخؾة

 .ُمتج٤مهؾ أو ضم٤مهؾ إُم٤م هق ٟمٕمؿ,: افشقخ

 سمـ ُأيَبَّ  أُمر نفأ إؾمٜم٤مد, سم٠مقمغمش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم إؾمٜم٤مد سم٠مصح احلدي٨م ٕن 

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م

 يّمٚمقن يم٤مٟمقا  إهنؿ: شم٘مقل أظمرى رواي٦مً  هٜم٤مك أن ُٟمٜمِْٙمر ٓ هذا, ٟم٘مقل طمٞمٜمام وٟمحـ 

 هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ٟمحـ ًمٙمـ هذا, ٟمٜمٙمر ٓ ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م قمٛمر قمٝمد ذم قمٛمر زُمـ ذم

 .وم٘مٝمل وإظمر طمديثل, أطمدمه٤م ُمقىمٗم٤من,

 ُمـ أصح ريمٕم٦م, قمنم اإلطمدى ذم إول اًمًٜمد أن ومٝمق: احلديثل اعمقىمػ أُم٤م

 .أظمر اًمًٜمد

 ؿم٤مذة, إىمؾ قمغم أو ُمٜمٙمرة زي٤مدة شمٚمؽ ومٜم٘مقل: سمٛمٕمٜمك احلديثل, اعمقىمػ هذا

 ش.ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» قمـ ٟم٘مالً  ذيمرُُت٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م شُمـَخ٤ِمًمػ ٕهن٤م

 .طمديثٞمف ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا

 ُمثٚمف آظمر ُمع يتٗمؼ أن ممٙمـ اًمٕمٚمؿ, أهؾ ُمـ يم٤من وًمق إٟم٤ًمن يمؾ ًمٞمس ـمٌٕم٤ًم,

 .صحٞمح٦م هل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ٓ, أنف يرى وم٘مد قمٚماًم, دوٟمف أو
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 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ذم ٟمدظمؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م, اًمٜم٤مطمٞم٦م ذم ٟمدظمؾ أن ٟمحـ هٜم٤م 

 قمٝمد ذم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس وأن صحٞمح٦م, اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م أن ٟمٗمؽمض: ٟم٘مقل 

 .ريمٕم٦م وقمنميـ صمالث قمٛمر

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اًمٕمٙمس قمٜمف صم٧ٌم قمٜمف, شمٕم٤ممم اهلل ريض باخلٓم٤م سمـ قمٛمر

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اشم٤ٌمع شمٓمٌٞمؼ ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م, اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وم٤مٔن 

 يَمامًَّ  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م قمغم ٟم٘متٍم أن إومْمؾ هؾ: قم٤مم يمٛمٌدأ 

 ُم٤م أىمؾ يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مئز, إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ اجل٤مئز سم٤مُٕمر اإلشمٞم٤من إومْمؾ أم ويَمْٞمٗم٤ًم,

 .ضم٤مئز أنف ي٘م٤مل

 هل قمٛمر, قمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م ذم ورد اًمذي إن ىم٤مئؾ ي٘مقل أن ُيٛمٙمـ هؾ ًمٙمـ 

 يٛمٙمـ اًمٗم٘مٞمف أفمـ ُم٤م اًمرؾمقل, قمٚمٞمف يم٤من ح٤م اعمٓم٤مسم٘م٦م إومم, اًمرواي٦م ذم ضم٤مء مم٤م أومْمؾ

 .اًمدقمقة هذه ُمثؾ َيّدقمل أن

٤ميره, ومٜمحـ  ًَ  صمالصم٦مً  يّمكم أن جيقز جيقز, نفأ هٜم٤م, إُمر ذم ُم٤م يمؾ: وٟم٘مقل ؾمٜمُ

 .ريمٕم٦م وقمنميـ

 إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أن٤م ٟمٔمري وضمٝم٦م ذم صم٧ٌم ذًمؽ أن ًمق اًم٘م٤مئٚملم, أول يمٜم٧م: أىمقل وأن٤م

 هق؟ ُم٤م سم٤مٕومْمؾ أطمتٗمظ أزال ٓ ًمٙمـ سم٤مجلقاز, اًم٘م٤مئٚملم أول يمٜم٧م احلديثٞمف, اًمٜم٤مطمٞم٦م

 .ٟمٕمؿ أن اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م هق إومْمؾ

ًقن ٗمؾهم أن   اًمنمقمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه قمـ ريمٕم٦م وقمنميـ ًمٚمثالث اعمَُتَحٛمِّ

 قمٚمٞمف وافم٥م ُم٤م إومْمؾ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إومْمؾ أنف اًمٌَدِهٞم٦َّم,

 احل٘مٞم٘م٦م هذه أصٌح٧م ح٤م أبدًا, هذه إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م ُم٤م اعم٤ٌمريم٦م, طمٞم٤مشمف ـمِْٞمَٚم٦م اًمرؾمقل

ٞم٤مً  ًْ  ذم ي٘م٤مل يمام اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهٜم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم, اعمُتٌَّع اهلقى صمؿ أوًٓ, اًمٖم٤مًم٦ٌم اًمٕم٤مدة ذم ُمٜمًٞم٤مً  َٟم

 .هذه يمٚمٛمتل

ًقن اًمٞمقم اًمٜم٤مس: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ أىمقل أن٤م  ًمٚمٙمٞمػ يتحٛمًقن وٓ ًمِْٚمَٙمؿ َيَتَحٛمَّ

 اًمٙمٞمٗمل, وًمٞمس اًمٕمددي, واىمٕمٝمؿ ًمت٠مجٞمد قمٚمٞمٝم٤م, يتٙمئقن اًمتل اًمرواي٦م ُمـ ي٠مظمذون ُمٓمٚم٘م٤ًم,

 .ـمٞم٥م أظمره, إمم... سمًٜمتل قمٚمٞمٙمؿو قمٛمر ريمٕم٦م هذه ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م
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 يم٤مٟم٧م يمٞمػ ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  اًمذي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر زُمـ ذم

 يتٙمئ أطمدهؿ يم٤من يمٞمػ هذا, ذم يٌح٨م أطمد ُم٤م يمٞمػ؟ هذا, ذم يٌح٨م أطمد ُم٤م صالُتؿ,

ٚمقن يم٤مٟمقا  اًم٘مٞم٤مم, ـمقل ُمـ اًمٕمّم٤م قمغم  ي٤م اًمٗمجر, ـمٚمقع ىمٌؾ إمم اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ اخلدم ُيَٕمجِّ

 ذم ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ٟمحـ, وأجـ أظمره, إمم اًمٗمجر ؾمٞمٓمٚمع اًمًحقر هٞم١موا يالَّ  يالَّ  اهلل

 .اًمٙمٞمػ دون اًمٕمدد قمغم احلرص ح٤مذا دىمٞم٘م٦م, وقمنميـ صمالصم٦م

 ومٞمٝم٤م, اعمج٤مدًم٦م يٛمٙمـ ٓ طم٘مٞم٘م٦م هذه واهلل ىم٤مًمقا  اًمٌح٨م, ذم أنّمٗمقٟم٤م يٕمٜمل: وم٢مذاً  

 .اًمٙمٞمػ قمغم ٟمحرص ٓزم اًمٙمؿ, قمغم ٟمحرص ُمثٚمام

 .ٟمًتٓمٞمٕمٝم٤م ٓ أنٜم٤م ذم ُمٕمٝمؿ ٟمحـ أظمرى, طم٘مٞم٘م٦مً  أجْم٤مً  ؾم٠مىمقل أن٤م ًمٙمـ 

 .ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م اًم٘مٞم٤مم ذم ىمراءشمف صالشمف أجْم٤مً  يم٤مٟم٧م مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 اهلل سمرؾمقل ًمٞمالً  اىمتدى أنف: »اًمّمحٞمحلم ذم وردت اًمتل ُمًٕمقد اسمـ وىمّم٦م 

 أن مهٛم٧م؟ ُم٤مذا: ًمف ىم٤مًمقا  ؾمقء, سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك اًم٘مٞم٤مم, أـم٤مل اًم٘مٞم٤مم وم٠مـم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص

 ش.وأضمٚمس ىم٤مئامً  أدقمف

 سم٤مب وُمـ اًمٕم٤مُمل سم٤مًمتٕمٌػم ًمٞماًل, سم٤مًمرؾمقل اىمتدى اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مّم٦م

 ًمٙمـ اًمٌ٘مرة ؾمقرة ىمٚمٌف, هٌط اًمٌ٘مرة ؾمقرة اًمرؾمقل اومتتح ح٤م اًم٘مٚمقب إلي٘م٤مظ اعم٤ٌمًمٖم٦م,

 اح٤مئتلم, رأس قمغم ٣م,ومٛم ىم٤مل وٟمًؽميح, ويريمع, آي٦م ُم٤مئ٦م إمم ؾمٞمّمؾ أنف ٟمٗمًف ؾَمٚمَّـك

 ُم٤مذا ,ًمٚم٘مدر ٟمٗمًف وؾَمٚمَّؿ قمٛمران, آل واومتتح اًمٌ٘مرة, ظَمٚمَّص ومٛم٣م ومٛم٣م, ىم٤مل

 ورضمع اح٤مئدة قمٛمران آل اًمٌ٘مرة واطمدة ريمٕم٦م ذم اًمٓمقال, اًمًقر ُمـ أرسمع ي٘مقل,

 اًمث٤مين ىمٞم٤مُمف ىمٞم٤مُمف, ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من اًمريمقع ًمٙمـ واطمد, ىمٞم٤مم واطمدة ريمٕم٦م ذم ًمٚمٜم٤ًمء,

 .وهٙمذا ريمققمف ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من

 :  ؿمٕمري٦م طِمْٙمَٛم٦م ٟمٜمًكٓ  أن جي٥م وًمٙمـ: اخلالصة 

ٌَّٝمقا إن مل شمٙمقٟمـــــــــــــــــــــــقا ُمـــــــــــــــــــــــثٚمٝمؿ  ومتِمـــــــــــــــــــــــ

 

ٌهف سمــــــــــــــــــــــــــــ٤ـمًمٙمرام ومــــــــــــــــــــــــــــاـلُح     إن اًمتََِمـــــــــــــــــــــــــــــ

 .يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم ًمدى اهلل رؾمقل ُمـ أيمرم وٓ      

 ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦مً  شُمَّمٚمهقا  أنتؿ اهلل اشم٘مقا  مج٤مقم٦م ي٤م يمذًمؽ, إُمر يم٤من إذا 
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 صغم ُمثٚمام قمنم صمالصم٦م صٚمقا  واطمدة, ؾم٤مقم٦م ـمٞم٥م, واطمدة, ؾم٤مقم٦م ُمٜمٙمؿ ٞمِّداجلَ  اجلَٞمِّد

 واًمًجقد واًمريمقع ُُمَرشمَّٚمف, ومٞمف اًم٘مراءة ؾمتٙمقن اًم٤ًمقم٦م, هبذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م إمم اًمٌمء سمٕمض ىمري٥م ىمري٥م اـمٛمئٜم٤من, ذم يٕمٜمل

 اًمرضمؾ ذاك يٕمٜمل أن٧م, ىمٚم٧م ُم٤م امُمثٚم وه١مٓء وقمنميـ, صمالصم٦م اًمٕمدد زم ُم٤مؾمٙملم

 ؾمامٟم٤م؟ اعمٗمٚمًلم,

 .اعمٗمٚمس طمج٦م :مداخؾة

 ٟم٘م٤مرب أن يٕمٜمل أنف وضمؾ قمز اهلل ٟمرضمق ٟمحـ واهلل ـمٞم٥م, اعمٗمٚمس: افشقخ

 اًمَٙمؿّ  قمغم اعمح٤مومٔم٦م أن ؿمؽ وٓ ويَمْٞمٗم٤ًم, يَمامًَّ  اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة سمّمالشمٜم٤م

 اًمؽماويح صالة ُمـ يٕمرومقا  ُم٤م ,ه١مٓء دمدهؿ ًمذًمؽ اًمٙمٞمػ, قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمـ أجن

 .يمٞمػ إًمٞمٝم٤م يْمٞمٗمقا  ًمق سمس اًمٙمؿ, ُم٤مذا؟ إٓ

 يّمدق وطمٞمٜمئذٍ  اًمًٜم٦م, إمم اًمٕمقدة إمم شمْمٓمرون أنٗمًٙمؿ ؾمتجدون: طمٞمٜمئذٍ  

 أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم سمٖمػم طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٚمٞمٝمؿ

 ُمـ ؾمقري٤م ذم يم٤من وُم٤م اًمًـ هذا سمٚمٖمٜم٤م ٟمٕمرف, ٟمحـ ش.اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم ُيـَجّرون

 ُمـ يمثػم أن اهلل ؿم٤مء ُم٤م ًمٙمـ إردن, ذم وٓ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى اًمؽماويح ُيَّمٚمِّـل

 أوًٓ, ِديٜم٤مً  يٕمٜمل هب٤م, سم٤مًمتٛمًؽ أومم اًمًٜم٦م هذه أن هلؿ فمٝمر ،اعمذهٌٞملم طمتك اعم٤ًمضمد

ُ  ُيِريدُ ﴿ صم٤مٟمٞم٤مً  اًمٌدن ًمراطم٦م صمؿ  [.185:اًمٌ٘مرة]﴾اًْمُٕمْنَ  ُٙمؿُ سمِ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

 إن زم وم٘م٤مًم٧م.... .اعمٚمتزُم٤مت ُمـ وهل رُمْم٤من ذم ىمٌؾ اُمرأة يب اشمّمٚم٧م: ؿم٘مرة

 ش.ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 قمغم زاد ًمق يٕمٜمل ُمثٜمك, ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة أن دام ومام ُمٓمٚمؼ, طمدي٨م ـمٌٕم٤مً  وهذا 

 ٟمًتٓمٞمع ُم٤م احلدي٨م هذا ٞمحصح: هل٤م ىمٚم٧م سم٠مس, ذم ُم٤م قمنميـ قمغم قمنمة قمغم صمامٟمٞم٦م

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر طمدي٨م إمم أخٛمح٧م أفمـ ـمٌٕم٤مً  أن٤م ًمٙمـ ٓ, ٟم٘مقل أن

 .ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م: افشقخ

 قمٜمف اهلل ريض قمٛمر: ؾم١مآً  أن أؾم٠مُخؽ أن٤م ـمٞم٥م,: هل٤م ىمٚم٧م ٟمٕمؿ, أي: ؿم٘مرة
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 صغم اًمتل اًمثالصم٦م إج٤مم ذم َيُٖمّص  يم٤من اًمذي واعمًجد اًمّمح٤مسم٦م, وؾم٤مئر سمٙمر وأبق

 اًمّمالة قمٚمٞمف اهلل رؾمقل ُمع ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  يمؿ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ومٞمٝم٤م

 قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زاد ُم٤م: »شم٘مقل قم٤مئِم٦م اًم٘م٤مئؾ وهق ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل هؾ واًمًالم

: ىمٚم٧م ٓ,: ىم٤مًم٧م ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى ُمـ أيمثر صٚمقا  هؾ ,شريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 سمٙمر أبق أو قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ُمثؾ سم٠من شمتّمقر هؾ يمذًمؽ, إُمر دام ُم٤م ـمٞم٥م,

 همػم هذا ُمٕمف, طمٞم٤مشمف ذم اشمٌٕمقه٤م اًمتل اخلػمي٦م قمـ ُمقشمف سمٕمد خي٤مًمٗمقا  أن وهمػمه

 .إـمالىم٤مً  ُمٕم٘مقل

 قمغم ًمٞمس هذاش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٘مقل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اًمتل واحل٤مل اهلٞمئ٦م قمغم وإٟمام إـمالىمف,

 .ؿمؽ ٓ: افشقخ

 اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء يٙمقن أن اإلـمالق, قمغم اعمًٚمؿ سم٤ٌمل خيٓمر ٓ وًمذًمؽ :مداخؾة

 يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م, اعمٜمػمة اًمرائٕم٦م اًمّمالة هذه واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٕمف صٚمقا 

 ي٘مٞمٜم٤مً  أىمٓمع سمؾ يٗمٕمٚمقن, أهنؿ أفمـ ُم٤م أضم٤ًمُمٝمؿ, ومٞمٝم٤م ُتقي وشمٙم٤مد أىمداُمٝمؿ ومٞمٝم٤م شَمِٙمؾ

 .٦ماًمثامٟمٞم إٓ ومٕمٚمقا  ُم٤م سم٤مهلل أىمًؿ: وُأىمقل

 رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وُمٜمٝمؿ اًمزي٤مدة, ضمقاز إمم يذهٌقن اًمذيـ: افشقخ

وقا  اًمٜم٤مس, مهؿ َوُٕمَٗم٧م ح٤م ًمؽ ي٘مقل اهلل, , قمـ ؿمٞمئ٤مً  قَمقَّ
ٍ
 ُم٤مذا؟ قم٤مد ُم٤م رء

ٛمقا  اًمٓمقيؾ, اًم٘مٞم٤مم يًتٓمٞمٕمقا  ًَّ  :ُمثالً  ىمًٛملم إمم اًمّمالة هذه وَمَ٘م

 ومٜمحـ ريمٕم٤مت, أرسمع ذم ي٘مرأه ٓ ضمزء, ُمثالً  ريمٕمتلم ذم ي٘مرأ  أن يريد اإلُم٤مم يم٤من

٤مً  يم٤من ًمق ؿمٞمئ٤ًم, اًمتٕمٚمٞمؾ هبذا ٟمحـ ٟمالطمظ  ..اًمٜمص هذا ظم٤مًمٗمقه أهنؿ ُمٕمٜم٤مه ذقمٞم٤ًم, َٟمّمَّ

 .اًمقراء إمم شم٘مٝم٘مروا :مداخؾة

 ه١مٓء اًم٘مراءة, ختٗمٞمػ ُم٤مذا؟ سمديؾ اًمريمٕم٤مت, ذم زادوا ومٝمؿ هق هذا: افشقخ

 .اًمٙمٞمػ وذم اًمٕمدد ذم ظمٗمًقه٤م,

, قي٦ماًمٜمٌ اًمًٜم٦م ٓ: وم٢مذاً   ٘مقا  !ومٕمٚمقا  صح, إن اًمٕمٛمري٦م اًمًٜم٦م وٓ طَم٘مَّ

 .وم٘مط وإهقاء ًمٚمٕم٤مدات ُُمّتٌِٕمقن ه١مٓء: إذاً 
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 افساويح؟ يف افـاس بؽر أبو جيؿع مل داذا

 اًمٜم٤مس دمٛمٞمع ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ًمًٜم٦م قمٛمر إطمٞم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق :مداخؾة

 قمغم اًمٜم٤مس جيٛمع نفأ قمغم اًمِّمّديؼ سمٙمر أبق همٗمؾ يمٞمػ اًمؽماويح, صالة قمغم اعمًٚمٛملم

 .يٕمٜمل؟ اًمؽماويح, صالة

 همػمك, قمـ شمٜم٘مٚمٝم٤م أن٧م يم٤من وإن يمٚمٛم٦م, هذه ي٘مقل يٕمٜمل أطمد أفمـ ُم٤م: افشقخ

 .سمٙمر أبق همٗمؾ ي٘مقل أطمد ٓ هذا, ي٘مقل همػمك أفمـ ُم٤م ًمٙمـ

 .اشمٌع سمٙمر أبق :مداخؾة

 .سمٞم٤مٟمف ومٜمرضمق ظمالومٝم٤م, واعم٘مّمقد ُم٘مّمقدة, ًمٞم٧ًم يمٚمٛم٦م وًمٕمٚمٝم٤م: افشقخ

 اًمٜم٤مس قمٛمر جيٛمع أن ىمٌؾ ُمـ اًمٜم٤مس, مجع اًمذي قمٛمر أن ُمرإ واىمع :مداخؾة

 [.جيتٛمٕمقا  اًمٜم٤مس يٙمقٟمقا  مل]

 ! سمٙمر؟ أبق همٗمؾ ٟم٘مقل يمٞمػ ًمٙمـ ظمالف, ومٞمف ُم٤م هذا: افشقخ

 .وم٘مط اًم٘مْمٞم٦م شمٕمٚمٞمؾ شمٕمٚمٞمؾ, :مداخؾة

 ُم٤مذا؟ ىمْمٞم٦م: افشقخ

 له هذه داُم٧م ُم٤م: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق يٕمٜمل هبذا, سمٙمر أب٤م أُتؿ ٓ أُتؿ, ٓ ٓ, :مداخؾة

 قمٛمر جيٛمع أن ىمٌؾ ويم٤من اًمٜم٤مس مجع سمٙمر, أيب قمٝمد ذم شُمَ٘مؿ مل ومٚمامذا يمذًمؽ, وهل اًمًٜم٦م

 إُمر أن يٌدوا ؾمٌٕم٦م, ؾمت٦م مخ٦ًم أرسمٕم٦م هٜم٤م اعمًجد, ذم أوزاقم٤مً  ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  اًمٜم٤مس,

 .أوزاقم٤مً  ُيَّمّٚمقن اًمٜم٤مس أن سمٙمر أيب قمٝمد ذم يمذًمؽ يم٤من

 .يمذًمؽ وهق: افشقخ

 أيب قمغم ُينِم  مل قمٛمر أو قمٜمف, اهلل ريض سمٙمر أبق ٛمعجي يٕمٜمل مل, ومٚمامذا :مداخؾة

 قمٝمده؟ ذم سمٙمر

 رأجؽ؟ أجش اًمٕمٙمس, ىمٞمؾ ًمق يمام هذا: افشقخ
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 قمٛمر؟ مجٕمٝمؿ ح٤مذا

 .اًمٕمٚم٦م ومزاًم٧م اًمًٜم٦م هل هذه ٕن ىمٚمتف, يمام اجلقاب :مداخؾة

 يدِر؟ مل وم٢مذا ـمٞم٥م,: افشقخ

 .اًمرؾمقل سمقوم٤مة زاًم٧م وم٤مًمٕمٚم٦م :مداخؾة

 .رء ٓ يؽمشم٥م؟ اًمذي ُم٤م ومٕمٚمف, ُم٤م ومالن ح٤مذا ٟمدرِ  مل وم٢مذا قمٚمٞمش, ُم٤م: افشقخ

 صالة قمغم اعمًٚمٛمقن جيتٛمع أن ٟم٘مقل, اًمًٜم٦م هل هذه أن اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م :مداخؾة

 .اًمًٜم٦م هل هذه رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم

 شُمْٙمَت٥م أن ظمِمٞم٦م اًمٜم٤مس مجع ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل شمرك أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م 

 .اًمًٜم٦م إطمٞم٤مء ٘ملومٌ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمقوم٤مة زاًم٧م إٓؿمٙم٤مًمٞم٦م هذه قمٚمٞمٝمؿ,

 قمغم ضمقايب طمقل شمدٟمدن ُم٤م ًمٙمـ قمٚمٞمف, اعمتٗم٘ملم اًمٙمالم شم١ميد أن٧م: افشقخ

 سمٙمر, أبق اًمًٜم٦م هذه ُيـحٞمل مل ح٤مذا ٟمدرِ  مل إذا اًم١ًمال, أول ذم ـمرطمتف اًمذي اإلؿمٙم٤مل

 هذا؟ ذم اإلؿمٙم٤مل هق ُم٤م

 هلل احلٛمد اًمًٜم٦م, أطمٞم٤م قمٛمر أن هلل واحلٛمد ودريٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م ٟمدِر, مل إؿمٙم٤مل ٓ

 -ُم١ماظمذة وٓ- أن٤م وًمذًمؽ اًمٕمٚمامء, قمٜمد ُمٕمروف اجلقاب هق ًمٙمـ إُمر, واٟمتٝمك

 .ُمٜمؽ ص٤مدرة هل ُم٤م هل أنؽ وًمق اًمٖمٗمٚم٦م, يمٚمٛم٦م اؾمتٜمٙمرت

 ىمٚم٧م يمام وإٟمام اًمًٜم٦م, هذه إطمٞم٤مء قمـ سمٙمر أبق همٗمؾ ح٤مذا: ٟم٘مقل أن يٜمٌٖمل ُم٤م 

 .اًمًٜم٦م هذه حيٞمل مل ح٤مذا أظمػماً,

 ويم٤من وٟمّمػ, ؾمٜمتلم قمـ قم٤ٌمرة ظمالومتف يمؾ سمٙمر قأب أنف: اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اجلقاب, 

دة أهؾ ُمع ضمٝم٤مده صمؿ اخلالوم٦م, هلذه سم٤مًمت٠مؾمٞمس ُمِمٖمقًٓ   .آظمره وإمم اًمرِّ

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٕمد ُمرة ٕول يم٤مهٚمف قمغم ُأْخ٘مٞم٧م اًمتل اخلالوم٦م ُمٝم٤مم ومٙم٤مٟم٧م 

 : ضمقاسملم ٟمجٞم٥م أن ٟمريد ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ, مل: وم٢مذاً  اًم٘مْمٞم٦م, هذه ُمثؾ قمـ ومِمٖمٚمتف

 .أبداً  ُّيٛمٜم٤م ُم٤م ومالن, حيٞمٝم٤م مل ح٤مذا: ؾم١مال يرد ٓ ومالن, أطمٞم٤مه٤م ًمًٜم٦ما قمرومٜم٤م إذا
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َـّ  ظمػماً, اهلل وضمزاه أطمٞم٤مه٤م هذا أن: اعمٝمؿ   .طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم وؾَم

 هق ُم٤م قمذر, ًمف سمد ٓ سمٙمر, يم٠ميب واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤من إن ح٤مذا؟ أُم٤م

 .وٟمٙمِمٗمف ٟمٕمرومف رضوري

 قمغم ُأخ٘مٞم٧م اًمتل اخلالوم٦م أقم٤ٌمء ىمّمػمة, ظمالومت٦م :وىم٤مًمقا  يَمَِمُٗمقه اًمٕمٚمامء أن قمغم 

ت طمٞمٜمام ظم٤مص٦م ضمدًا, وصم٘مٞمٚم٦م صم٘مٞمٚم٦م يم٤مهٚمف  ٟمجد ذم هٜم٤مك اعمًٚمٛملم ُمـ ـم٤مئٗم٦م ارشمدَّ

 .اًمٕمٝمد طمديث٦م اًمدوًم٦م هلذه سم٤مًمتٛمٙملم ومِمٖمؾ

 أهنؿ ي٘مٞمٜم٤مً  اعمٗمروض يمٚمٝمؿ واًمّمح٤مسم٦م واضمتٝمد, أيمٛمؾ سمٙمر أبق اهلل, احلٛمد: وم٢مذاً  

 أجْم٤مً  أُمر هذا زراوم٤مت, ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  ويمقهنؿ اًمًالم, ٚمٞمفقم اًمرؾمقل ؾمٜم٦م خي٤مًمٗمقن ُم٤م

 .داومع ُمـ ًمف ُم٤م واىمع أُمر

 ؾمٌؼ سمام صم٤مسمت٦م اًمًٜم٦م وهذه اًمًٜم٦م, سمذًمؽ أطمٞم٤م قمٛمر ومٕمٚمف اًمذي اًمتجٛمٞمع هذا ًمٙمـ 

 ..اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد سمٞم٤مٟمف,

 (  01: 01: 45/ 722/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 01: 18: 46/ 722/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (00:  00: 39/ 723/ واًمٜمقر اهلدى)

 (00: 22: 22/ 723/ واًمٜمقر اهلدى) 

 رـعة 11 ظذ افؼقام يف افزيادة بجواز افؼول حول

 إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ٓ وهق ؾمٜم٦م قمنميـ اهلل رؾمقل: افشقخ

 ؾمٜم٦م وم٠ميه  ,اًمٕمدد هذا ذم يتزيد أن ُمـ اعمًٚمؿ يٛمٜمع دًمٞمالً  اًمٜمص هذا ٟمتخذ مل إذا ريمٕم٦م, قمنمة

 ومٞمام اًمٌدقم٦م اًمٌدقم٦م؟ هل ُم٤م صمؿ أبدًا, رء ٓ قمٚمٞمٝم٤م يتزيدوا أن ُمـ اًمٜم٤مس ٟمٛمٜمع أن يٛمٙمـ

 هل ُم٤م ,شاًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ إًمٞمف شمذهٌقن

 ومٝمق يمذًمؽ يم٤من إن وقم٤ٌمدة, ـم٤مقم٦م ُمـ اًمرؾمقل سمف ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمزي٤مدة هل أخٞمس اًمٌدقم٦م؟

 .ًمٜمص إٓ اعمٜمع اًمٕم٤ٌمدات ذم إصؾ سم٠من آٟمٗم٤ًم, ىمٚمتف ياًمذ اجلقاب
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ىمقن شمٕمٚمؿ يمام اًمٕمٚمامء ذًمؽ أضمؾ ُمـ   .ُُمْٓمَٚم٘م٦م قم٤ٌمدة وسملم ُُم٘مٞمَّده قم٤ٌمدة سملم ُيَٗمرِّ

 قمٜمد يث٧ٌم ُم٤م ومٕمغم ُم٘مٞمدة؟ هل أم ُمٓمٚم٘م٦م هل هؾ ُم٤م قم٤ٌمدة ذم اخلالف ي٘مع صمؿ 

 .اجلقاب يٙمقن اًمٕم٤ممل وقمٜمد اًم٤ٌمطم٨م

 اعمٜمع أنف يرون ٓ ممـ اًمٞمقم, اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم ي٘مقل يمام: ٟم٘مقل أن أردٟم٤م إذا وم٤مٔن 

 ُمٓمٚم٘م٦م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أنف طمجتٝمؿ ه١مٓء ريمٕم٦م, ُم٤مئ٦م ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم ريمٕم٦م ُم٤مئ٦م صالة ُمـ

 .ُمٓمٚم٘م٦م صالة

 ـم٤مقم٦م ريمٕم٦م ُم٤مئ٦م صالة اًم٘مقل, هذا سمٛمثؾ يٜمتٝمل يٙم٤مد ٓ قمجٌل إن: أىمقل وم٠من٤م 

ع مل يمٞمػ ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم قمٜمٝم٤م همٗمؾ يمٞمػ ـم٤مقم٦م يم٤مٟم٧م إن سمٓم٤مقم٦م؟ ًمٞم٧ًم وإٓ  َينْمَ

,ً ـ مل ًمِـؿَ  ينمع, أىمقل ٓ قمٗمقا ًُ ة طمٞم٤مشمف ذم وًمق َي  واطمدة ريمٕم٦م يّمغم هؾ واطمدة, َُمرَّ

 ريمٕم٦م, مخًلم ريمٕم٦م ُم٤مئ٦م واطمدة ُمرة ًمف يّمكم ظمٚمٞمف ضمدًا؟ ـمقيٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هبذه

ٌَلمِّ  طمتك َ  يْمرَ اًمذِّ  إًَِمٞمَْؽ  َوَأنَزًْمٜم٤َم﴿ اًم٘مرآن ذم سمٌٞم٤مٟمف ُأُمر ُم٤م ًمٚمٜم٤مس ُي َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  ُٟمزِّ

 .اعمٓمٚمؼ ٟمٗمؾ هذا أنف ,[44:اًمٜمحؾ]﴾إًَِمٞمِْٝمؿْ 

 هذه أنف يدل ُم٤م هذا اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م! مج٤مقم٦م ي٤م ريمٕم٦م قمنم إطمدى اًمرؾمقل وم٤مًمتزام 

 .قمٚمٞمٝم٤م اًمزي٤مدة جيقز ٓ قم٤ٌمدة أّي  أنف قمغم اًمدًمٞمؾ هق ومام يدل, ٓ هذا يم٤من وم٢من ُم٘مٞمدة, قم٤ٌمدة

 (00: 08: 37/ 723/ واًمٜمقر ىاهلد)

 رـعة ظؼ إحدى ظذ االؿتصار مع افساويح إضافة أراد من

 احلرم يف يصع وهو

 أن شمٕمٚمؿ وأن٧م إواظمر, اًمٕمنم ذم اًمؽماويح ذم اًمًٜم٦م ٟمٓمٞمؾ أن أردٟم٤م إذا :مداخؾة

 ٟمٕمٛمؾ؟ ومامذا قمنمة, إطمدى اًم٘مٞم٤مم صالة ريمٕم٦م, وقمنمون صمالث سم٤محلرم اًمؽماويح صالة

 أخؿ قمٚمٞمف, أضم٧ٌم أنٜمل أذيمر وٓ ىمرأتف يمٜم٧م ؾم١مال ذيمرين اًم١ًمال اهذ: افشقخ

 .اًمٗمٜمدق ذم هل اًمتل قمٚمٞمف أضم٧ٌم[ اًمذي اًم١ًمال] إومم أؾمئٚمتؽ ذم يٙمـ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة



 100   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ذم شمّمكم أن ُمـ هل٤م أومْمؾ ُمٜمزهل٤م ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم أن قمٚمٞمٝم٤م هل وم٢مًذا: افشقخ

 ذم ذقمٞم٦م صالة ًمٞم٧ًم وهل ػومٙمٞم ذقمٞم٦م, اًمّمالة هذه يم٤مٟم٧م طمتك احلرام, اعمًجد

 ٟمٛمٜمٕمٝم٤م ٓ ٕنٜم٤م اعمًجد ذم شمّمكم أن سمد وٓ يم٤من وإن سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم ىمد ومحٞمٜمئذ أن٤م, اقمت٘م٤مدي

 صالُت٤م ُمـ ظمػم سمٞمتٝم٤م ذم ومّمالُت٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر وًمٙمـ ذًمؽ ُمـ

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وهل اًمًٜم٦م, قمغم ومٚمت٘متٍم صٚم٧م وم٢مذاش ُمًجده٤م ذم

 ًمٚمرضمؾ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء ومرق, ٓ يمذًمؽ: افشقخ

 واإلُم٤مم اًمّمالة, ُمـ اعمّمكم خيرج يمٞمػ! قمٗمًقا  خيرج يمٞمػ: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 قمنم؟ اصمٜم٤م أو قمنمة أُم٤م ُمثاًل  يّمكم

 سمٕمد يذه٥م أن إُم٤م ظمٞم٤مر, ومٞمٕمٛمؾ واطمدة, ًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٌ٘مل قمنمة, صغم: افشقخ

 اومتتح ح٤م سم٤مإلُم٤مم ي٘متدي ئمؾ أن وإُم٤م ريمٕم٦م,سم وي٠ميت سمٕمٞمد ُمٙم٤من إمم ريمٕم٤مت اًمٕمنم

 ًمٚمتِمٝمد وضمٚمس ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م هق ُم٣م ,...ًمٚمث٤مٟمٞم٦م هق ىم٤مم وم٢مذا قمنمة, احل٤مدي٦م اًمريمٕم٦م

 .ومًٚمؿ واًمًالم

 (00:17:53/أ30: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 رـعة ظؼين افساويح صالة بلن: افصابوين افشقخ ؿول مـاؿشة

ه ٟم٤مس اًمِمٞمخ ي٘مقل ُم٤مذا: ي٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل :مداخؾة  ىمقل ذم ظمػماً, اهلل ضمزا

 ريمٕم٦م؟ قمنميـ اًمؽماويح صالة سم٠من: اًمّم٤مسمقين اًمِمٞمخ

: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة اعم١مُمٜملم ُأمّ  ىمقل سمٕمد ٟم٘مقل أن شمريد ُم٤مذا: افشقخ

 أن٤م ,شريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه, ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م»

 أقمج٥م اًمؽماويح, ريمٕم٤مت قمدد حتديد ذم يٙمتٌقن يزاًمقن ٓ اًمذيـ ه١مٓء ُمـ أقمج٥م

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ

 ذم يزيد يم٤من ُم٤م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هبذا يمٕمٚمٛمٜم٤م, يٕمٚمٛمقن أهنؿ: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م
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 ش.ريمٕم٦م قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من,

همقا  أن ُيـَح٤موًمقا  ذًمؽ ُمع قِّ ًَ  واًمتٕمٚمٞمالت, اعمٕم٤مذير سمِمتك اًمٜمص, هذا قمغم اًمزي٤مدة ُي

 احلدي٨م, وم٘مف اًمٞمقم ي٘مقًمقن ويمام احلدي٨م, هذا قمٜمد ي٘مػ ُمٜمٝمؿ واطمداً  توضمد ُم٤م ًمٙمٜمل

 صمؿ وطمًٜمٝمـ, ـمقهلـ قمـ شم٠ًمل ومال أرسمٕم٤مً  ُيَّمٚمِّـل: »احلدي٨م مت٤مم ذم شم٘مقل ,قم٤مئِم٦م طمدي٨م

 .احلدي٨م آظمر إممش وطمًٜمٝمـ ـمقهلـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً  يّمكم

رون طمٞمٜمام ٕنف احلدي٨م: ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ُّيٛمٝمؿ ُم٤م قنوُيٚمِ  ُيَ٘مرِّ  قمغم وُيٍمون حِّ

 اسمتدقمقا  اًمذيـ ريمٕم٦م اًمٕمنميـ مج٤مقم٦م ي٤م ًمٙمـ ريمٕم٦م, قمنميـ ذم اًمؽماويح صالة ضمقاز

 ُمٕمذوريـ, يم٤مٟمقا  أىمقل سمٞمدي يٓمٚمع ُم٤م ُمٕمذوريـ أىمقل يم٤مٟمقا  ىمدياًم, اًمٕمنميـ هذه

 ح٤مذا؟ ُمٕمذوريـ, ٟمّمػ يم٤مٟمقا 

 سمٕمد, ُمـ ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمٜم٤مس قمغم صم٘مٞمٚم٦م ريمٕم٦م قمنم أطمد ذم اإلـم٤مًم٦م ٕن: ىم٤مًمقا 

 ُم٤م ومٝم١مٓء رُمْم٤من, ىمٌؾ مم٤م أيمثر, سمٓمقهنؿ عمؾء رُمْم٤من ومرص٦م يٖمتٜمٛمقن اًمذيـ يم٠مُمث٤مًمٜم٤م

 .اًم٘مٞم٤مم ـمقل قمغم َيّْمؼِموا أن يًتٓمٞمٕمقن

 .اًمٜم٤مس قمغم ُأظَمٗمِّػ ٓزم: اًمٌٕمض ًمذهـ شَمَٗمتََّؼ  وًمذًمؽ

 سمدل ٟمّمٗملم, ٟم٘مًٛمٝم٤م ريمٕم٦م, قمنم أطمد ذم اًمٓمقيٚم٦م, اًمٓمقيٚم٦م اًمّمالة هذه: وم٢مذاً  

 اًمٜم٤مس, قمغم ُٟمَخٗمِّػ أضمؾ ُمـ وقمنميـ, صمالصم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م ُم٤مذا؟ جٕمٚمٝم٤مٟم قمنمة إطمدى

 .اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة

 اًمذيـ ذم أبداً  أثراً  هل٤م أضمد ٓ اًمٞمقم, اًمٓمقيٚم٦م اًم٘مراءة هذه ذم أرى ًم٧ًم أن٤م ًمٙمـ

 .ريمٕم٦م قمنميـ اًمؽماويح ُيَّمٚمهقن

 اًم٘مراءة, ؾشم٘مٚمٞم ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ يم٤من اًمٕمدد, شمٙمثػم: اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمام وم٢مذاً  

 ؿم٤ميػ أن٤م هٜم٤م قمنمة, اإلطمدى ذم اًم٘مراءة شمٚمؽ ي٤ًموي اًمٕمنميـ ذم اًم٘مراءة هؾ ًمٙمـ

 أرضمق - سمٛمٕمٜمك اًمٕمدد, زي٤مدة اًمٕمدد طم٤ًمب قمغم اًم٘مراءة فمٚمٛم٧م يٕمٜمل فمٚمؿ, ومٞمف ص٤مر

 ويمثػماً  إٓ ُمٜمٝم٤م يٜمتٝمقن ُم٤م ىمدياًم, اًمؽماويح يم٤مٟم٧م ,- اجلٛمٞمع ًمدى واوح٤مً  يٙمقن أن

 وشم٤ٌمؿمػم إٓ اًمؽماويح ُمـ خيرضمقن وُم٤م اًم٘مٞم٤مم, ـمقل ـُم اًمٕمص, قمغم يتٙمئ ُمٜمٝمؿ
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 يٚمحؼ ُمٜمٝمؿ يمؾ اًمؽماويح ُمـ يٜمٍمومقن طمٞمٜمام ومٞمًتٕمجٚمقن ىم٤مرسم٧م, ىمد اًمٗمجر ـمٚمقع

 ُم٤م صالشمٜم٤م, ذم اًمٞمقم ٟمحـ أجـ اًمٞمقم؟ ٟمحـ وم٠مجـ اًمًحقر, يٚمحؼ أضمؾ ُمـ اًمٌٞم٧م

 ٤مطم٤مًمٜم ؿم٤ميٗملم اًمكم اًمًٚمٗمٞمقن ٟمحـ ٟمٕمٛم٦م, ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ريمٕم٦م, قمنميـ ٟم٘مقل

 قمنمة إطمدى وم٘مط, ؾم٤مقم٦م ؾم٤مقم٦م, قمـ قم٤ٌمرة ـم٤مًم٧م إن اًمٞمقم؟ صالشمٜم٤م يمٞمػ يمثػماً,

َقر ُم٤مذا؟ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  وهؿ ريمٕم٦م, ًه  إمم اًمٚمٞمؾ ذم يٕمٜمل ي٘مقُمقن يم٤مٟمقا  اًمٓمقال, اًم

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام اًمٗمجر ـمٚمقع ىمري٥م

 ٞم٤مُمفىم ٕن يٕمٜمل, اًم٘مٞم٤مم ىمراءة وُٟمَخٗمِّػ اًمريمٕم٤مت, ُٟمَٙمثِّر أنف سمٕمْمٝمؿ ومرأى: صم٤مٟمٞم٤مً 

ٟم٤م اًمٓمقيؾ, اًم٘مٞم٤مم ـَمػّمٟم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ُمتٕم٥م, ـمقيؾ  إطمدى هل اًمتل اًمٕمددي٦م اًمًٜم٦م وـَمػمَّ

 .قمنمة

 إذاً  وم٤مٕومم ؾم٤مقم٦م, اًمقىم٧م ُمـ شم٠مظمذ ُمًجديـ, ذم اًمؽماويح صالة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

ٌِّؼ اًم٤ًمقم٦م, هذه  قمٚمٞمٝم٤م ٟمٓمٌؼ ُم٤م أطمًـ ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى اًمًٜم٦م, قمٚمٞمٝم٤م ُٟمٓم

  ح٤مذا؟ اًمٕمنميـ,

 ُم٤م سم٤معمرة, سمؽمٟم٤مه اًم٘مٞم٤مم ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مم, ختٗمٞمػ أضمؾ ُمـ ضُمِٕمَٚم٧م: ٤مًمقا ىم اًمٕمنميـ ٕن

 .ـمقيؾ ىمٞم٤مم ذم قم٤مد

ر ٓ: إذاً    ُمًقغ ٓ ظم٤مص٦ٍم, سمّمقرةٍ  وسم٤مًمت٤مزم قم٤مُم٦م, سمّمقرة ريمٕم٦م ًمٚمٕمنميـ ُُمؼَمِّ

ر  ًمذة وٓ هل٤م, ـمٕمؿ ٓ أصٌح٧م ٕهن٤م اًمٕمنميـ: صالة قمغم اعمٌتدقم٦م, هل١مٓء ًمإلسا

 هذا هلْمؿ سمدٟمٞم٦م, ري٤مو٦م ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد يم٠من ؾم٤مضمدًا, ٕم٤مً رايم يالَّ  ُم٤مذا؟ ؾمقى هل٤م,

 .اًمٌٓمقن سمف اُمتألت اًمذي اًمٓمٕم٤مم

 إـم٤مًمتٜم٤م قمدم ذم شم٘مّمػمٟم٤م ًمٜم٤م يٖمٗمر أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمـ ٟمرضمق ٟمحـ: اخلالص٦م

 هذا ًمٜم٤م يٖمٗمر أن سم٤معم٘م٤مسمؾ وٟمرضمق ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى اًمؽماويح ؾمٜم٦م ذم اًم٘مرآن ًم٘مراءة

 .اهلل ؿم٤مء إن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م سم٘مدر اًمًٜم٦م عاشم٤ٌم قمغم سمحرصٜم٤م اًمت٘مّمػم,

  (00:  07: 01/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 



 103 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح 

 !خر؟ اخلر زيادة: ؾقفا ؾقؼال ادطؾؼة افـواؾل من افوتر هل

ٚم٧م اًمتل اعم٠ًمخ٦م ذيمر قمغم ؿمٞمخٜم٤م, :مداخؾة  اخلػم زي٤مدة ىمْمٞم٦م ىمٚمٞمؾ, ىمٌؾ هب٤م شَمَٗمْمَّ

 ًمق طمٌذا وقاسمط, ُمـ ومالسمد شمٗمريط,و إومراط سملم يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  إُمر يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م هذا ظمػم,

 إذاٟملم, سملم أن ٟمحـ: ًمؽ ي٘مقل إؿمٙم٤مٓت, قمٚمٞمٝمؿ شمرد اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: ُمثالً  ٟمًٛمع,

 ًمٙمـ ؿمئتؿ, ُم٤م شُمَّمّٚمقا  أن ًمٙمؿ إذان ىمٌؾ: هلؿ ٟم٘مقل إطمٜم٤م أن ُمع اجلٛمٕم٦م, يقم ٟمّمكم ٓ ح٤مذا

ّمقن ح٤مذا أنتؿ  سمتقؾمع, اًمتٕمٌد جيقز كُمت أنف اإلظمقان سم٘مٞم٦م طمتك وم٤مًمْمقاسمط, هذا, خُتَّمِّ

 ظمػماً؟ اهلل وضمزايمؿ وشم٘مٞمٞمدًا, شمٕمٌداً  ورد سمام اًمت٘مٞمد جيقز وُمتك

 .اًمنمع ذم ضم٤مء قمام خترج ُم٤م وهل هلل, واحلٛمد ُمٕمرووم٦م هذه اعم٠ًمخ٦م: افشقخ

 .واىمٕم٤مً  يٙمقن ُمٗمروو٤مً  يم٤من ُم٤م يمؾ ًمٞمس قمٚمامً  اعمًٚمؿ ذم اعمٗمروض 

 اًمنميٕم٦م, أطمٙم٤مم ُمع وأبداً  دائامً  يٜمًجؿ أنف واىمٕمف يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمؿ ًمٙمـ 

 .هنٞم٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م أو أُمراً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء

 إواُمر أىم٤ًمم, إمم شمٜم٘مًؿ اهلل ؿم٤مء إن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن يمام واًمٜمقاهل وإواُمر 

ٜمِّٞم٦م, طمدود ذم هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمٗمروٞم٦م, طمدود ذم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًُ  ُمـ هق ُم٤م واًمٜمقاهل اًم

 .عمٙمروه٤متا ىمًؿ ُمـ هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م اعمحرُم٤مت, ىمًؿ

 اعمًتح٥م وهق اًمٗمرض, ذم إول اًم٘مًؿ ُمـ ىمًٞمؿ هق اًمذي إُمر أن ومٙمام 

 .شمريمف قمغم يٕم٤مىم٥م وٓ ومٕمٚمف قمغم يث٤مب وم٤مقمٚمٝم٤م أو وم٤مقمٚمف أن اًمًٜم٦م, أو

م إول اًم٘مًؿ: ىمٚمٜم٤م قمٜمف, ًمٚمٛمٜمٝمل اًمث٤مين اًم٘مًٞمؿ يمذًمؽ   .ُمٙمروه واًمث٤مين ُُمـَحرَّ

 ُيَٕم٤مىم٥م, ومال ومٕمٚمف وإذا ذًمؽ, غمقم ومُٞمَث٤مب اعمًٚمؿ قمٜمف اٟمتٝمك إذا اعمٙمروه هذا 

 .قمٚمٞمف ُمٙمروه٤مً  ذًمؽ يٙمقن وًمٙمـ

 هق أم اعمحرم ىمًؿ ُمـ أهق هق, ىمًؿ أّي  ُمـ اًمٕم٤ٌمدة, ذم اًمزي٤مدة ُمقوقع وم٤مٔن 

 اعمٙمروه؟ ىمًؿ ُمـ

م, ىمًؿ ُمـ هق: اجلواب  اًمٚمحٔم٦م هذه ذم أن وأمهٝم٤م يمثػمة, ُٕمقر ذًمؽ اعمَُحرَّ
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 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ الًم٦م,و سمدقم٦م يمؾ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

 أن ي٘متيض سم٤مًمٜم٤مر, اًمٌدقم٦م ومٞمف أو اًمٌدقم٦م قمٚمٞمف سم٤مًم٘م٤مئؿ اعمتٕمٚمؼ اًمققمٞمد ومٝمذا 

 يمام اعمٙمروه ُمـ هق وإٟمام شمٜمزُّيٞم٦م, يمراه٦م اعمٙمروه٦م إُمقر ُمـ ًمٞمس اًمٌدقم٦م ارشمٙم٤مب

 .حتريٛمٞم٦م يمراه٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء ي٘مقل

 .ُمٓمٚم٘م٦م شمٙمقن أن أو ُُمَ٘مٞمَّدة شمٙمقن أن إُم٤م اإلؾمالم, ذم اعمقضمقدة وم٤مًمٕم٤ٌمدات ذًمؽ وقمغم 

 .اًم٘مٞمد هذا قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال ُم٘مٞمدًا,: أي إول, اًم٘مًؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من ومام 

 .اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزائد: طمؼ يمٚمٛم٦م وهل اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٕم٤مُم٦م شم٘مقًمف ُم٤م ي٘م٤مل وهٜم٤م 

 اعمٖمرب ًمّمالة ريمٕم٤مت صمالث اًمٗمجر يمّمالة صغم وًمق اًمرضمؾ أن: سمٛمٕمٜمك 

ئد: اًمٙمٚمٛم٦م هذه ىمقل فقمٚمٞم صدق  أنف ًمق يمذًمؽ, اًمٕمٙمس أن يمام اًمٜم٤مىمص, أظمق اًمزا

ئد أجْم٤مً  ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم  ُمـ سم٤مـمٚم٦م, صالشمف اعمث٤مًملم ُمـ ومٙمؾ اًمٜم٤مىمص, أظمق اًمزا

 اًمزائد سم٤مـمٚم٦م, ومّمالشمف ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم وُمـ سم٤مـمٚم٦م, صالشمف صمالصم٤مً  اًمٗمجر صغم

 .اعمَُ٘مٞمَّدة اًمٕم٤ٌمدات ذم هذا اًمٜم٤مىمص, أظمق

 .اًمٗمرائض ذم ُُمَ٘مٞمَّداً  اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من ُم٤م سملم ومرق ٓ أنف قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف جي٥م مم٤م ـوًمٙم 

 ٟمحـ.  اعمَُ٘مٞمَّدة اًمٕم٤ٌمدة ذم ىم٤مئامً  يزال ٓ سمحثٜم٤م ٕن اًمٜمقاومؾ, ذم ُم٘مٞمداً  ُمٜمٝم٤م يم٤من وُم٤م 

 ٕنف صالشمف, شم٘مٌؾ مل صمالصم٤مً  صاله٤م إذا: وىمٚمٜم٤م اًمٗمجر, ومريْم٦م ريمٕمتل: آٟمٗم٤مً  ُمثالً  رضسمٜم٤م

 ومه٤م اًمٗمريْم٦م, هذه يدي سملم اًمتل اًمٜم٤مومٚم٦م قمـ ٟمتٙمٚمؿ أن اعم٘مٞمدة, نميٕم٦ماًم ظم٤مًمػ

 ريمٕمت٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمٝمام ىم٤مل اًمٚمت٤من اًمريمٕمت٤من ه٤مشم٤من ريمٕمت٤من, اًمٗمجر ؾمٜم٦م

 ش ومٞمٝم٤م وُم٤م اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمػم اًمٗمجر

 أصكم أن٤م ظمػم, اخلػم زي٤مدة أظمل ي٤م: اًمٙمالم هذا أول ذم ىمٚمٜم٤م يمام اإلٟم٤ًمن ىم٤مل ًمق

 اخلػم؟ ُمـ هذا ومٝمؾ صمالصم٤ًم, ًمٞمس أرسمٕم٤مً  اًمريمٕمتلم سمدل

 قمغم ُيـَح٤مومظ وهق يمٚمٝم٤م, اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ىم٣م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن ح٤مذا؟ ٓ,: اجلواب

 .قمٚمٞمٝمام يزيد وٓ ُمٜمٝمام يٜم٘مص ٓ اًمريمٕمتلم, ه٤مشملم

ئد أنف قمغم قمٛمٚمٞم٤مً  دًمٞمالً  قمٚمٞمف اؾمتٛمر اًمذي ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ومٙم٤من   .اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزا



 105 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح 

 صمالصم٤مً  شُمَّمٚمِّٞمٝمام أن جيقز ٓ يمذًمؽ ريمٕم٦م, اًمٗمجر ريمٕمتل شمّمكم نأ جيقز ٓ أنف ومٙمام 

ئد أرسمٕم٤ًم, أو  .اًمٜم٤مىمص أظمق وم٤مًمزا

 اًمٌح٨م أن اًم٤ًمُمٕملم أطمد ذهـ إمم يًٌؼ ٓ ًمٙمل ذيمرشمف اًمٜم٤مومٚم٦م, ذم ُمث٤مل هذا 

راً  هذا ىمٞمؾ وىمد اًمٗمرض, ذم هذا: سمٕمْمٝمؿ ومٞم٘مقل سم٤مًمٗمرائض, ظم٤مص اًم٤ًمسمؼ  ُِمَرا

رًا,  قمٚمٞمف ىمقًمف إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سمٕمْمٝمؿ ويٜمزع واؾمع, ومٞمٝم٤م ُمروم٤مٕ اًمٜم٤مومٚم٦م أُم٤م وشمٙمرا

 ومٞمام حمٚمف هذا ًمٙمـش ومٚمٞمًتٙمثر ؿم٤مء ومٛمـ ُمقوقع, ظمػم اًمّمالة: »واًمًالم اًمّمالة

ء اعمَُ٘مٞمَّدة اًمٕم٤ٌمدة ذم أُم٤م اعمٓمٚم٘م٦م, اًمٕم٤ٌمدات ذم ومٞمف اًمٌح٨م ؾمٞم٠ميت  أو ومريْم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقا

 اًمزي٤مدة جيقز ٓ أنف ومٙمام ًمٗمجر,ا وؾمٜم٦م اًمٗمجر ومرض أُم٤مم أن أنتؿ ومٝم٤م ٟم٤مومٚم٦م, يم٤مٟم٧م

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م قمغم اًمزي٤مدة جيقز ٓ يمذًمؽ اًمٗمجر, ومرض قمغم

 ريمٕمتلم, ريمٕمتلم اًمّمالشملم ه٤مشملم قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمث٤مسمرة واًمدًمٞمؾ 

 .ًمٚمنمع خم٤مًمػ شمٗمريؼ واًمٗمريْم٦م, اًمٜم٤مومٚم٦م سملم اًمزي٤مدة ُمقوقع ذم: إذاً  وم٤مًمتٗمريؼ

 أن صٞم٤مديـ, وقمٜمدٟم٤م واطمد, سمحجر قريـقمّمٗم رُمل سم٤مب وُمـ اعمٗمٞمد, ُمـ وًمٕمٚمف

 ذم اًم٘مٞم٤مم صالة وسمخ٤مص٦م اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم صالة مت٤مُم٤مً  اعمقوقع هذا ذم يدظمؾ: ٟم٘مقل

 إطمدى اًمًٜم٦م: ي٘مقًمقن ومٜم٤مس ـمقياًل, ظمالوم٤مً  يمثػماً  شمًٛمٕمقن أنٙمؿ طمٞم٨م رُمْم٤من,

 أظمرى سمالد ذم وٟم٤مس ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م ٓ,: ي٘مقًمقن وٟم٤مس ريمٕم٦م, قمنمة

 ومؽمى صالشملم, يّمٚمقا  اعمٙمل, احلرم ذم ظم٤مص٦م اًمثالصملم, ومقق إمم رسمام يقصٚمقه٤م

 اعمٓمٚم٘م٦م, اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ هل هؾ......رُمْم٤من ًمٞم٤مزم ذم وسمخ٤مص٦م إج٤مم يمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم صالة

ٌْٚمِّٞم٦م؟ اًمٗمجر ؾمٜم٦م ذم آٟمٗم٤مً  ُمثالً  رضسمٜم٤م يمام اعم٘مٞمدة اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ أم  اًمَ٘م

 .ًمدًمٞمؾا وٟمٗمس اًمٗمجر, ؾمٜم٦م قمـ ىمٚمٜم٤مه اًمذي اجلقاب ٟمٗمس هق: اجلواب

 اؾمتٛمر يمذًمؽ ريمٕمتلم اًمٗمجر ؾمٜم٦م يّمكم طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اؾمتٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يمام 

 اًم٘مٞم٤مم ؾمٜم٦م خيتٚمػ رء ؾمٞم٠ميت ٕنف ريمٕم٦م: قمنمة إطمدى يّمكم أىمقل ٓ طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م

 إطمدى قمغم يزيد ٓ اعم٤ٌمريم٦م طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اؾمتٛمر: أىمقل وإٟمام اًمقشمر, ؾمٜم٦م قمـ

 اًمزي٤مدة ضمقاز أو ذقمٞم٦م قمدم ذم سمف, ومتًٙمٜم٤م إًمٞمف ٟمزقمٜم٤م اًمذي واًمدًمٞمؾ ريمٕم٦م, قمنمة

 قمغم اًمزي٤مدة ضمقاز قمدم قمغم يٜمًح٥م اًمدًمٞمؾ هذا ٟمٗمس هق اًمٗمجر, ؾمٜم٦م ريمٕمتل قمغم
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 .رُمْم٤من ذم ُمٜمٝم٤م وسمخ٤مص٦م هذه, يمؾ ذم اًم٘مٞم٤مم ذم ريمٕم٦م قمنمة إطمدى

 ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م يّمكم اؾمتٛمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ذم أىمؾ مل: ىمٚم٧م

 ذم ىمٚمٜم٤م يمام ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى إٓ اًمقشمر ٟمّمكم أن ًمٜم٤م زجي مل ذًمؽ, ىمٚم٧م ًمق ٕنٜمل

 ريمٕم٦م؟ اًمريمٕمتلم ٟمّمكم جيقز هؾ اًمٗمجر, ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 إطمدى اًمقشمر يّمكم اؾمتٛمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إن: ىمٚمٜم٤م أنٜم٤م ومٚمق ٓ,: اجلواب

 ٕين هذا: ىمٚم٧م ُم٤م همػمٟم٤م, ُمع ٟمقضمده٤م أن ىمٌؾ أنٗمًٜم٤م ُمع ُمِمٙمٚم٦م ًمقضمدٟم٤م ريمٕم٦م, قمنمة

 ريمٕم٤مت, ؾمٌع إمم اًمقشمر صالة أوًٓ  يّمكم أن إمم إُمر سمف وصؾ ملسو هيلع هللا ىلص ٌلاًمٜم أن ُمتذيمر

 .إرسمع سمٕمد هل اًمثالث هذه أن يٌدو وًمٙمـ صمالث, اًمرواي٤مت سمٕمض وذم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل صغم مم٤م طمتك أىمؾ إمم قمنمة إطمدى ُمـ ٟمٜم٘مص أن ًمٜم٤م جيقز: وم٢مذاً  

 آظمر ُمـ ريمٕم٦م راًمقشم: »احلدي٨م ذم وىم٤مل ,شريمٕم٦م اًمقشمر: »ىم٤مل ٕنف اًمًٌع: ُمـ اًمًالم

 اًمٗمجر أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك, ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »أظمر احلدي٨م ذم وىم٤ملش اًمٚمٞمؾ

 اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم أنف ذًمؽ إمم ُيَْم٤مفش صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر وم٢مهن٤م سمريمٕم٦م, ومٚمُٞمقشمر

 صغم قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ؾمٗمٞم٤من أيب سمـ ُمٕم٤موي٦م ؿم٤مهد أطمدمه٤م ريمٕم٦م, اًمقشمر صغم أنف

 قمـ طم٤مد ُم٤م: ىم٤مل ريمٕم٦م, إٓ اًمقشمر صغم ُم٤م ومالن إن: قم٤ٌمس ٓسمـ وم٘مٞمؾ ريمٕم٦م, اًمقشمر

ه قمدد أيمثر إمم شمّمؾ أن إمم شمزيد أن٧م صمؿ ريمٕم٦م, َأىَمٚمهف اًمقشمر أن: أي اًمًٜم٦م,  َصالَّ

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى وهق أٓ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمتل اعمُـَ٘مٞمَّدة, اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ٟم٤مومٚم٦م, أو ومرو٤مً  اًمٕم٤ٌمدات ُمـ يم٤من ومٞمام اًمٙمالم هق هذا

 .أومم سم٤مب ُمـ وسم٘مقًمف ذيمرٟم٤م, يمام سمٗمٕمٚمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمٞمده٤م

 اعمٓمٚم٘م٦م, اًمٕم٤ٌمدات ذم يٙمقن ومذًمؽ صحٞمح٦م, شمٙمقن طمٞمٜمام ظمػم اخلػم زي٤مدة أُم٤م 

 قمٛمؾ ضمرى وًمٙمـ ومٕمؾ, دون ىمقًٓ  أو وومٕماًل, ىمقًٓ  ُمٓمٚم٘م٦م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل

 .اإلـمالق هذا قمغم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ

 صم٧ٌم صمؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مقزم اًمٌٞم٤من أو ُمٓمٚم٘م٦م, ٤مدةاًمٕمٌ ضم٤مءت إذا أُم٤م 

 .اعمٓمٚمؼ اًمٜمص ذاك ذم إظمذ جيقز ٓ أجْم٤ًم, اًمًٚمػ ومٕمؾ ُمـ شم٘مٞمٞمده
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 ُٟمْٓمٚمِ٘مف ومٜمحـ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُيـَ٘مّٞمده ومل ُمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ يم٤من ُم٤م: وم٢مذاً 

 .ُٟمَ٘مٞمِّده وٓ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ص٤مًمح, ُمث٤مل هق احل٤مرث أبق إخ آٟمٗم٤مً  ذيمره اًمذي اعمث٤مل 

 ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اجلٛمٕم٦م, صالة إمم اًمرواح وذم سم٤مًمذه٤مب اًمتٌٙمػم قمغم احلض ذم

م ومٙم٠منام إومم اًم٤ًمقم٦م ذم راح ب ومٙم٠منام اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ سمدٟم٦م, ىَمدَّ  وُمـ سم٘مرة, ىَمرَّ

ب ومٙم٠منام اًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمقم٦م ذم راح ب ومٙم٠منام اًمراسمٕم٦م ٤ًمقم٦ماًم ذم راح وُمـ يمٌِم٤ًم, ىَمرَّ  دضم٤مضم٦م, ىَمرَّ

ب ومٙم٠منام اخل٤مُم٦ًم اًم٤ًمقم٦م ذم راح وُمـ  ش.سمٞمْم٦م ىَمرَّ

ؾ ُمـ: »ومٞمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل اًمذي أظمر احلدي٨م ذم ىم٤مل صمؿ  ًَّ  هَم

ر واهمتًؾ,  سمٞمٜمف ُم٤م ًمف اهلل هُمِٗمر ًمف, اهلل يمت٥م ُم٤م ومّمغم اإلُم٤مم ُمـ دٟم٤م صمؿ واسمتٙمر, وسَمٙمَّ

 ش.شمٚمٞمٝم٤م اًمتل اجلٛمٕم٦م وسملم

 ذًمؽ: ُمـ طمرج وٓ سم٠مس ٓ قمنم صمامٟمٞم٦م ؾمت٤مً  أرسمٕم٤مً  ريمٕمتلم شمّمكم ًمف, سمدا ُم٤م: إذاً  

 هذا قمغم اًمٕمٛمؾ جلري٤من صمؿ أوًٓ, اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أـمٚم٘مف اًمذي اإلـمالق هلذا

 حتٞم٦م إىمؾ قمغم ريمٕمتلم يّمكم يم٤من ومٌٕمْمٝمؿ صم٤مٟمٞم٤ًم, اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ اإلـمالق

 .صمامٟمٞم٤مً  ت٤مً ؾم أرسمٕم٤مً  يّمكم سمٕمْمٝمؿ وجيٚمس, اعمًجد

قٟمف ُم٤م ذقمٞم٦م قمغم حيتجقن طمٞمٜمام اًمٜم٤مس, سمٕمض خيٓمئ ومٝمٜم٤م  ٛمه ًَ  اجلٛمٕم٦م سمًٜم٦م ُي

 .اًمًٚمػ قمـ ُمٜم٘مقًم٦م سمٕمْمٝم٤م إمم أذٟم٤م اًمتل أصم٤مر هذه سمٛمثؾ اًم٘مٌٚمٞم٦م,

 ومل أوًٓ, ُمٓمٚم٘م٦م صالة يّمٚمقا  ه١مٓء ٟمٕمؿ,: ٟم٘مقل ُيَّمّٚمقا, ه١مٓء: ًمؽ ي٘مقل 

 .ُم٘مٞمدة أرسمٕم٤مً  أو ريمٕمتلم ُيَّمؾِّ 

 إذان وهق واطمد أذان إٓ يقُمئذٍ  يٙمـ مل ٕنف أذاٟملم: سملم ُيَّمٚمهقه٤م مل: ٤مً وصم٤مٟمٞم 

 إذان, سمالل ومٞم٠مظمذ اعمٜمؼم قمغم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل يّمٕمد طمٞمٜمام يم٤من اًمذي

 .واٟمتٝمقا  أُمًٙمقا  اعمٜمؼم اإلُم٤مم صٕمد إذا طمتك هلؿ, سمدا ُم٤م يّمٚمقن ومٙم٤مٟمقا 

 ومٝمٜم٤مك اعمَُ٘مٞمَّدة, واًمزيم٤مة اعمٓمٚم٘م٦م اًمزيم٤مة: ُمثالً  ضمدًا, ويمثػم يمثػم وُمثٚمف اعمث٤مل ومٝمذا

 يُمّٚمام وم٠من٧م اًمٜم٤مومٚم٦م اًمّمدىم٦م ًمٙمـ ُُمـَحّددة, وسمٜم٥ًم سمٜمّم٤مب إظمراضمٝم٤م ُمـ ٓسمد زيم٤مة
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 .وأب٘مك ًمؽ ظمػم ومذًمؽ اًمّمدىم٤مت, ُمـ وأيمثرت شمّمدىم٧م

 .اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدة اعم٘مٞمدة اًمٕم٤ٌمدة اعمًٚمؿ قمغم ختتٚمط وأن إُمر, يٚمتٌس أن يٜمٌٖمل ُم٤م: إذاً 

 اعمٓمٚم٘م٦م اًمٕم٤ٌمدة وذم اًمٜم٤مىمص, أظمق اًمزائد: اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقًمف ُم٤م ي٘م٤مل اعمَُ٘مٞمَّدة ًمٕم٤ٌمدةا ومٗمل 

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ذيمره ًمٜم٤م يٌدو ُم٤م هذا ظمػم, اخلػم زي٤مدة: اًمٕم٤مُم٦م ي٘مقًمف ُم٤م أجْم٤مً  ي٘م٤مل

  (00: 21: 18/ 484/ واًمٜمقر اهلدى)

 (00: 29: 33/ 484/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افساويح يف رـعة 11 ذظ افزيادة بلن افؼول ظذ إيراد

 وجوابه بدظة

 أن ذم ًمٚمٕمنميـ, اًمؽماويح زي٤مدة ذم اًمٜم٤مس سمٕمض حيت٩م ؾم١مال, هٜم٤مًمؽ :مداخؾة

 ذًمؽ؟ قمغم اإلضم٤مسم٦م ومام ىمقًمٞم٦م, ؾمٜم٦م شمروِ  ومل قمٛمٚمٞم٦م, ؾمٜم٦م شمروي قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

  قمنميـ؟ صاله٤م سم٠منف قمٛمر قمـ احلدي٨م يّمح وهؾ

 .شمراويح إمم حيت٤مج اًم١ًمال هذا: افشقخ

 اًم٘مٞم٤مم, صالة قمٝمده ذم ُصكم أو صغم أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ يّمح مل: أوًٓ  

ٞمٝم٤م اًمتل ٛمِّ ًَ  .هذا صح ُم٤م ريمٕم٦م, سمٕمنميـ اًمؽماويح سمّمالة اخلٚمػ ُي

َٚمؿ ٓ اًمرواي٤مت سمٕمض هٜم٤مك ضم٤مء  ًْ  .ىم٤مدطم٦م قمٚم٦م ُمـ ُمٜمٝم٤م واطمدة شَم

 أهنؿ اًمّمحٞمح, وسم٤مًمًٜمدش ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمقـم٠م» ذم ضم٤مء ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم 

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أُمر ,اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سم٠مُمر ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًم٘مٞم٤مم صالة صٚمقا 

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن اًمّمح٤مسم٦م, يم٤ٌمر ُمـ اًم٘مراء أطمد يمٕم٥م سمـ ُأيب

 قمٜمف صح سمؾ ريمٕم٦م, قمنمون قمٝمده ذم ُصكم صغم أنف قمٛمر قمـ يّمح مل: إذاً  

 ُيٛمٙمـ ٓ اًمذي هق سمف رأُم أنف اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ َصحَّ  اًمذي هذا صمؿ ذًمؽ, ظمالف

 صغم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة قمٚمٛم٧م يمام يٕمٚمؿ ٕنف ذًمؽ ظمالومف: ُمٜمف يّمدر أن
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 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى ُمـ أيمثر رُمْم٤من, همػم ذم أو رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة

 ىمٚم٧م اًمتل اًمرواي٤مت شمٚمؽ قمـ يٙمٗمٞمٙمؿ وهذا وُمًٚمؿ, اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء 

 ُمٜمٝم٤م رء ٓ أنف شمٕمرومقا  أن ومٞمٙمٗمٞمٙمؿ احلدي٨م, قمٚمؿ ذم ىم٤مدح قمـ ختٚمق ٓ إهن٤م آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ

 :ذيمره أيت احلدي٨م هذا اًمّمحٞمحلم وذم اًمّمحٞمحلم, ذم إـمالىم٤مً 

 ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمـ ؾُمئٚم٧م أهن٤م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ 

 ..احلٙمٞمؿ سم٠مؾمٚمقب وم٠مضم٤مسم٧م رُمْم٤من,

 اًمذي ًمٕم٤مملا ؿم٠من هذا ذًمؽ, ُمـ سم٠ميمثر ومٞمجٞم٥م رء, قمـ ُي٠ًمل احلٙمٞمؿ, ُأؾمٚمقب 

 ومٝمق ؾم١مال, إًمٞمٝم٤م ُيَقضّمف اعم٠ًمخ٦م يٙمقن أن رضوري ًمٞمس قمٚماًم, يٗمٞمض قمٚمامً  يٜمْمح

م  .إَُول اًمًٚمػ يم٤من هٙمذا اًم١ًمال, ي٠متٞمف أن ىمٌؾ اجلقاب ُيَ٘مدِّ

 رُمْم٤من, ذم اًمرؾمقل ىمٞم٤مم قمـ ؾم٠مخٝم٤م, اًمذي ًمٚم٤ًمئؾ جمٞمٌف قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م 

 قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم ٓو رُمْم٤من ذم يزيد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »وم٘م٤مًم٧م

 ش.ريمٕم٦م

, وًمٙمـ   يّمكم صمؿ وـمقهلـ, طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤ًم, ُيَّمٚمِّـل: ىم٤مًم٧م اؾمٛمٕمقا

 .صمالصم٤مً  يّمكم صمؿ وـمقهلـ, طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال أرسمٕم٤مً 

صم٧م اًمذي هذا   يم٤من قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر أن ؿمؽ ٓ قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة سمف طَمدَّ

 إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م سمـ ُأيبَّ  ًمًالما قمٚمٞمف هبديف أُمر ًمذًمؽ سمذًمؽ, قمٚمؿ قمغم

ٟمٜم٤م ًمتٓمٛملم اإلضم٤مسم٦م: ذم ٟمزيد صمؿ ريمٕم٦م, قمنمة  قمغم احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ إظمقا

 سمام ي٘مقم أن ٕطمدٟم٤م يٛمٙمـ ٓ ُمًتحٞمؾ, أُمر هذا ٕن يمٚمٝم٤م: أىمقل ٓ قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م

  ىمٞمؾ يمام إُمر ًمٙمـ ُمًتحٞمؾ, أُمر هذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمف ىم٤مم

ٌَّٝمقا إن مل شم  ٙمقٟمـــــــــــــــــــــــقا ُمـــــــــــــــــــــــثٚمٝمؿومتِمـــــــــــــــــــــــ

 

ٌهف سمــــــــــــــــــــــــــــ٤ـمًمٙمرام ومــــــــــــــــــــــــــــاـلُح    إن اًمتََِمـــــــــــــــــــــــــــــ

 وآل اًمٌ٘مرة ؾمقرة ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  واطمدة ريمٕم٦م ذم ي٘مػ أن يًتٓمٞمع اًمذي ذا ُمـ     

 وم٘مط, هذا وًمٞمس واطمدة, ريمٕم٦م ذم اًمٓمقال ُمـ ؾُمَقر أرسمع اًمٜم٤ًمء؟ صمؿ واح٤مئدة قمٛمران

 اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع ومٚمام وم٘مط, هذا وًمٞمس ىمٞم٤مُمف, ُمـ ىمري٤ٌمً  ريمققمف ومٞمٙمقن ومػميمع
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 ُمـ ىمري٤ٌمً  ؾمجقده يٙمقن ؾمجد وم٢مذا وم٘مط هذا وًمٞمس ريمققمف, ُمـ ىمري٤ٌمً  ىمٞم٤مُمف يٙمقن

 ضمٚمقؾمف يم٤من إومم اًمًجدة ُمـ رأؾمف راومٕم٤مً  اًمًجدشملم سملم ضمٚمس وم٢مذا اًمث٤مين, ىمٞم٤مُمف

 اًمًجدشملم, سملم ضمٚمًتف ُمـ ىمري٤ٌمً  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة يم٤مٟم٧م وهٙمذا ,..ؾمجقده ُمـ ىمري٤ٌمً 

 هذا؟ يًتٓمٞمع ُمـ

 ًم٘مد ٟمحـ؟ ومٛمـ صالشمف, اؾمتٓم٤مقمقا  ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل بأصح٤م يم٤من إذا 

 ومرأى ًمٞمٚم٦مً  اؾمتٞم٘مظ اًمٞمامن, سمـ طمذيٗم٦م اًمًالم قمٚمٞمف ظمٚمٗمف صغم اًمّمالة هذه ذم ىم٤مم

 يده, ذم وم٠ُمؾم٘مط اًمٌ٘مرة ؾمقرة وم٤مومتتح سمف وم٤مىمتدى وطمده, اعمًجد ذم ُيَّمٚمِّـل اًمرؾمقل

ف ٠منومٓمٛم ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمع طمديثف ًمٜم٤م يًقق ومٞمام طمذيٗم٦م ٟمٗمًٞم٦م هٙمذا ًَ  اًمرؾمقل سم٠من ٟمٗم

ث هٙمذا آي٦م, اح٤مئ٦م رأس ذم يريمع راح يٓمٞمؾ, راح ؿمق أـم٤مل ُمٝمام اًمًالم قمٚمٞمف  طَمدَّ

 اًمٌ٘مرةَ  ظَمٚمَّص ومٛم٣م,.. اًمث٤مٟمٞم٦م اح٤مئتلم ذم إذاً  ومٛم٣م, ريمع ُم٤م ومٛم٣م,: ىم٤مل ٟمٗمًف

 هلل أُمره ؾَمٚمَّؿ يريمع, وأن يريمع أن ي٘مقل َيُٕمد ومل اًمرضمؾ, ًمٚمقاىمع اؾمتًٚمؿ يُمٚمَّٝم٤م,

 إمم رضمع صمؿ يم٤من, هٙمذا اح٤مئدة صمؿ قمٛمران آل ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمٌ٘مرة سمٕمد ىمرأ  وضمؾ, زقم

 .اًمٜم٤ًمء

 اًمٞمامن, سمـ طمذيٗم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ِهّ  ص٤مطم٥م هق اًمذي اًمّمح٤ميب هٙمذا 

 قمٚمٞمف ظمٚمٗمف أظمرى ًمٞمٚم٦م ُمرة صغم ُمًٕمقد, سمـ اهلل قمٌد أظمر اجلٚمٞمؾ واًمّمح٤ميب

: ىم٤مل مهٛم٧م؟ سمامذا: ًمف ٤مًمقا ىم ؾمقء, سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك وأـم٤مل, وم٠مـم٤مل: ىم٤مل اًمًالم

 .وأؾمؽميح وأضمٚمس ىم٤مئامً  َأَدقمف أن مهٛم٧م

 قم٤ٌمدة يتٕمٌد وأن اًمرؾمقل, ومٕمؾ يٗمٕمؾ أن أبداً  إٟم٤ًمن يًتٓمٞمع ٓ: وم٤معم٘مّمقد 

 :آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام وًمٙمـ اًمرؾمقل,

 يٙمقن هؾ ًمٕمٚمٝم٤م, ىمّمػمة وىمٗم٦م هٜم٤م ٟم٘مػ وم٤مٔن ُمثٚمٝمؿ, شمٙمقٟمقا  مل إن ومتِمٌٝمقا  

ٌهف  اًمٙمٞمػ ذم أُم٤م اًمٙمٞمػ؟ ذم أو اًمٙمؿ ذم يم٤من ؾمقاء قمٚمٞمف, شَمَزيهد سم٤مًمرؾمقل اًمَتَِم

 ..واىمع ومٝمذا اًمٙمؿ ذم أُم٤م ومٛمًتحٞمؾ,
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 ريمٕم٤مت قمدد ظمالف ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م اًمؽماويح قمغم ُيـَح٤مومٔمقن اًمٜم٤مس أن 

 اًمّمالة يّمكم -داومع ُمـ ًمف ُم٤م إؾمػ ُمع واىمع وهذا- سمٕمْمٝمؿ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .ؾم٤مقم٦م سم٤مًمٙمثػم ؾم٤مقم٦م, ٟمّمػ هذا ُمـ أطمًـ ٘م٦م,دىمٞم قمنميـ ذم ريمٕم٦م وقمنميـ صمالصم٦م

 صمالصملم سمدل دىمٞم٘م٦م قمنميـ سمدل ريمٕم٦م قمنم إطمدى صٚمٞمتقا  إذا مج٤مقم٦م, ي٤م ـمٞم٥م 

 واًمتل ومٞمٝم٤م, اـمِٛمْئٜم٤َمن ٓ اًمتل اًمريمٕم٤مت هذه ُمـ ًمٙمؿ ظمػم هذا دىمٞم٘م٦م, ؾمتلم سمدل دىمٞم٘م٦م

 حدثيت وهق ىم٤ملش ؾمقء سم٠مُمر مهٛم٧م: »ىم٤مل اًمذي ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ي٘مقل ُمثٚمٝم٤م, ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ي٘مقل أرسمع؟ أم ريمٕمتلم اًم٘مٍم هق هؾ: اًمًٗمر ذم اًمّمالة قمـ

 ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمرج: قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل يمام اًمًٗمر ذم ريمٕمت٤من

 .اعمديٜم٦م إمم رضمع طمتك ريمٕمتلم ريمٕمتلم يّمكم يزل ومٚمؿ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م

 أن٤مش ُمت٘مٌٚمت٤من ريمٕمت٤من صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م: »اًمٕمؼمة هٜم٤م ُم٤مذا؟ ُمًٕمقد اسمـ ي٘مقل 

 إمم اعمديٜم٦م ُمـ ظمرج ُمٜمذ ريمٕمتلم ريمٕمتلم صغم اًمرؾمقل اًمرؾمقل؟ أظم٤مًمػ أرسمٕم٤مً  أصكم

 أرسمٕم٤ًم؟ شمّمكم أن شمريد أن٧م ريمٕمتلم, ريمٕمتلم يّمكم وهق اعمديٜم٦م إمم قم٤مد طمتك ُمٙم٦م,

 ش.ُمت٘مٌٚمت٤من ريمٕمت٤من صاليت ُمـ زم ًمٞم٧م»

ام: وم٢مذاً    ذم ٟم٘مقل ٓ اًمؽماويح يّمٚمقن ـاًمذي ه١مٓء ىمٞماًل؟ وأىمقم ؾمٌٞمالً  أهدى أُّيه

 إطمدى يّمٚمقن وه١مٓء ريمٕم٦م, وقمنميـ صمالصم٦م يّمٚمقن ؾم٤مقم٦م ذم صمالصملم, وٓ قمنميـ

 ريمٕم٦م؟ قمنمة

 سم٤مًمًٜم٦م, ضم٤مؤوا ه١مٓء أىمقل ُم٤م سم٤مًمرؾمقل, شمِمٌٝم٤مً  أىمرب ه١مٓء أن ؿمؽ ٓ 

 ًمٜم٤م ذع سمٛمـ ٟمتِمٌف ًمٙمـ سم٤مًمًٜم٦م, ٟم٠ميت أن ٟمًتٓمٞمع أنٜم٤م ُمًتحٞمؾ سم٤مًمٙمؿ, ذم طُمٓمهقه٤م

 اهلل ٕن ذع: اًمرؾمقل قمـ ٟم٘مقل أن جيقز ٓ ٕنف اًمًٜم٦م: هذه ًمٜم٤م ؾمـ أو ٜم٦ماًمً هذه

ع, هق  .ًمٜم٤م ؾمـ إٟمف ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م اعمُـنَمِّ

َـّ  سم٤مًمذي ومٜمتِمٌف   .وم٘مط ريمٕم٦م قمنمة إطمدى اًم٘مٞم٤مم صالة ٟمّمكم أن ًمٜم٤م ؾَم

 صمالصم٦م يّمكم يم٤من أو قمنمة إطمدى يّمكم اًمرؾمقل يم٤من ختقوقا, ٓ مج٤مقم٦م ي٤م: إذاً  

 وقمنميـ, اًمثالصم٦م سمقىم٧م قمنميـ و صمالصم٦م حمؾ ذم قمنمة إطمدى ٚمقا ص ًمٙمـ وقمنميـ,

ٌهف إمم وأىمرب أنجح سمتٙمقٟمقا   .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل اًمَتَِم
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 وهل أظمػمة, ؿمٕم٦ٌم سم٘مل صمالث, ؿمٕم٥م ذو يم٤من اًمذي اًم١ًمال ُمـ سم٘مل أفمـ 

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٕمٛمقم آطمتج٤مج

صم٧م ُم٤م ًمٙمـ ومٕمٚمف, قمـ حتدصم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن حيت٩م سمٕمْمٝمؿ أن ضم٤مء طمٞم٨م   حَتَدَّ

 اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمحدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف يٕمٜمقن ىمقًمف قمـ

 اًمٚمٞمؾ صالة: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٛمر اسمـ قمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء يمام قمٜمٝمام,

 ش.صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر سمريمٕم٦م ومٚمُٞمقشمر اًمّمٌح, أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك, ُمثٜمك

٦م هذه   ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه واحل٘مٞم٘م٦م: ذًمؽ اًمْمٕمػ: ُمٜمتٝمك ٤موسم٤مـمٜمٝم ىمقة, فم٤مهره٤م طُمجَّ

ب ُمـ ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ وسمخ٤مص٦م احل٤مرضيـ, إظمقاٟمٜم٤م ُمـ أرضمق ضمدًا,  َيُٕمقه٤م أن اًمٕمٚمؿ ـُمالَّ

٤مقمدهؿ ٕهن٤م ضمٞمدًا: حيٗمٔمقه٤م وأن ًَ  خيتٚمػ ىمد اًمتل اًمٗم٘مٝمٞم٦م, اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ومٝمؿ قمغم ؾَمُت

 .سمدقمٝمؿ ًمتًٚمٞمؽ اًمٌدقم٦م ؾأه هب٤م حيت٩م وىمد ىمديامً, ورسمام طمديث٤مً  اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م

 ريمٕم٤مت قمنم ىم٤مل ُم٤مش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة» قم٤مم َٟمٌص  هذا طم٘مٞم٘م٦مً : وم٠مىمقل 

ىم٦م أجْم٤مً  وهٜم٤م ٟم٘مقل, ومٜمحـ ُمثٜمك, ُمثٜمك: ىم٤مل إٟمام وم٘مط, اًمقشمر هل إظمػمة واًمريمٕم٦م  اًمدِّ

 ضمدًا, ويمثػمة يمثػمة ضمزئٞم٤مت حتتف يدظمؾ قم٤مم ٟمص يُمؾه : آٟمت٤ٌمه وم٠مرضمق اعمقوقع ذم

 وم٤مًمٕمٛمؾ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٛمؾ قمٚمٞمف َيـْجرِ  مل اًمٕم٤مم اًمٜمص هذا ُمـ ضمزءاً  أن وٟمٕمٚمؿ

 .سمدقم٦م يٙمقن اًمٕم٤مم, اًمٜمص ذم دظمقًمف ُمع اجلزء هبذا

حٝم٤م إُمثٚم٦م سمٕمض ًمٕمؾ وًمٙمـ ِدىم٦َّم, ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م   .شُمَقوِّ

 اًمتٛمًؽ هق إرض وضمف قمغم سمدقم٦م يمؾ أصؾ: ٟم٘مقل إُمثٚم٦م هذه ىمٌؾ 

 .إول اًمٕمٝمد ذم سمٕمٛمقُمٝم٤م اًمٕمٛمؾ َيـْجرِ  مل اًمتل سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت

ُم٦م ًمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم إذان.. إذان ُمثالً  ظمذوا   .ُم١مظمرة وًمف ُُمَ٘مدِّ

قا  اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م  ٛمه ًَ  اًمتديمػم, وي٘مقًمقا  دال إمم اًمذال وي٘مٚمٌقا  سم٤مًمتذيمػم, اعم٘مدُم٦م ُي

 أبٓمؾ ُمـ اتزي٤مد اًمّمالة هذه وذم اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة هق اعم١مظمرة

 ذم ورسمام ؾمقري٤م ذم ُمٕمٛمقل يمٚمف هذا اهلل, ظمٚمؼ أول ي٤م: سم٘مقهلؿ يمٛمٜم٤مداُتؿ اًم٤ٌمـمؾ

 .هٜم٤مك هلل واحلٛمد ٟمًخ ىمد هذا وًمٕمؾ ُمٍم,
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٤مؾم٦م اعم٠ًمخ٦م ًمٜم٠مظمذ: اعمٝمؿ  ًَّ  يدظمؾ هذا إذان, قم٘م٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة احلَ

َ  إِنَّ ﴿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م وذم اًم٘مرآن ذم قمٛمقم ذم  قَمغَم  ُيَّمٚمهقنَ  َوَُمالئَِٙمَتفُ  اّللَّ

ِلِّ  ٤َم َي٤م اًمٜمٌَّ ـَ  َأُّيه ِذي ٚمِٞماًم  َوؾَمٚمُِّٛمقا  قَمَٚمٞمْفِ  َصٚمهقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًْ  اعمًٚمٛملم ُمـ أطمد ذم [56:إطمزاب] ﴾شَم

 اًمذيـ ه١مٓء ذم ٟم٘مقل ُم٤مذا يٜمٙمره٤م, إذاً  أطمد ٓ يمٗمر, وم٘مد أنٙمره٤م ُمـ أي٦م؟ هذه يٜمٙمر

َتّجقن  سمٕمد اعم١مذن ُمـ اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة شمٜمٙمروا أنتؿ ح٤مذا: قا وي٘مقًم أي٦م, هبذه حَيْ

 .ويمذا يمذا ي٘مقل اهلل وهذا إذان,

 قمكمَّ  صغم ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك وإٟمام وم٘مط, هذا وًمٞمس 

ن وم٠من٤مش قمنماً  هب٤م قمٚمٞمف اهلل صغم واطمدة, ُمرةً   أنتؿ ح٤مذا اًمرؾمقل, قمغم ُأصكم ُأطِم٥مه  اعم١َُمذِّ

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء وم٘مس ذًمؽ وقمغم متٜمٕمقٟم٤م؟

 شمٙمـ مل أؿمٞم٤مء هذه يمؾ اًمٗمرائض, سمٕمد اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أجْم٤مً  اًمِم٤مم ذم قمٜمدٟم٤م 

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم

 اًمٜمّمقص هلذه شمٓمٌٞم٘مٝمؿ ذم اعمٌتدقم٦م ه١مٓء وَمْٝمؿ يٙمقن أن إُم٤م: ؿمٞمئلم أطمد ومٝمٜم٤م 

 رأؾمٝمؿ وقمغم اًمًٚمػ يٙمقن امذاوم ُُمِّمٞمٌلم, يٙمقٟمقا  أن إُم٤م قمٛمقُم٤مُت٤م, قمغم اشمٙم٤مء

 اًمِمٕمرة خترج يمام اإلؾمالم, ُمـ ظمرج هذا ىم٤مل وُمـ..! خمٓمئلم يٙمقٟمقا  اهلل؟ رؾمقل

 .هذا ي٘مقل أطمد وٓ اًمٕمجلم, ُمـ

 اًمٓم٤مقم٦م ذم أرهم٥م ٟمحـ ي٘مقًمف, أن ٕطمد يٛمٙمـ ٓ وأجْم٤مً  آظمر, رء يٌ٘مك: إذاً  

 ذم أرهم٥م ٟمحـ ٗمر,اًمٙم ؿَمٌِٞمف ومٝمق يمٗمراً  يٙمـ مل إن أجْم٤مً  وهذا اًمّم٤مًمح, اًمًٚمػ ُمـ

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ اهلل إمم اًمٓم٤مقم٦م

 ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمام أنف: ُمٜمٝم٤م يمثػمة, أطم٤مدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل وىمد 

م سم٤مل ُم٤م: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن  سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي أومٕمٚمف, ومٕمؾ قمـ يتٜمزهقن أىمقا

 .ًٚمؿُم صحٞمح ذم طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مًمف هذاش هلل وأت٘م٤ميمؿ هلل أظمِم٤ميمؿ إين

 أزواج إمم ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمثالصم٦م سم٤مًمرهط يتٕمٚمؼ اًمّمحٞمحلم, ذم طمدي٨م وهٜم٤مك 

 اًمًالم قمٚمٞمف صٞم٤مُمف قمـ ٟم٤ًمءه وم٠ًمخقا  جيدوه, ومٚمؿ اًمٜمٌل سمٞم٧م إمم ضم٤مؤوا أو اًمٜمٌل,

 ويٜم٤مم, اًمٚمٞمؾ ي٘مقم إٟمف: »ىمٚمـ َيْٕمَٚمْٛمٜمَف, سمام وَم٠مظْمؼَمهنؿ سم٤مًمٜم٤ًمء؟ وزواضمف اًمٚمٞمؾ ذم وىمٞم٤مُمف
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 هذا: ىم٤مًمقا  -ًمٗمٔمٝمؿ ذم اًمٙمٛملم اخلٓم٠م وهٜم٤م- وم٘م٤مًمقا  اًمٜم٤ًمء, جويتزو وُيٗمٓمر, ويّمقم

 ُمـ: ي٘مقل طم٤مهلؿ ًم٤ًمن شم٠مظمر, وُم٤م ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل هُمِٗمرَ  ىمد ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ُم٤م ُم٤مذا ؿم٠من وُمـ يمٚمف؟ اًمدهر يّمقم ُم٤مذا وُمـ يمٚمف؟ اًمٚمٞمؾ اًمرؾمقل ي٘مقم ُم٤مذا ؿم٤من

 أُم٤م ًمٚمرؾمقل؟ ظمّمقصٞم٦م يمامن وزي٤مدة ورسم٤مع, وصمالث ُمثٜمك اًمٜم٤ًمء ويتزوج يٙمٞمػ

 اهلل؟ يٖمٗمر أن ًمٜم٤م أجـ ومٛمـ ٟمحـ

٤ٌَمًمغ أن جي٥م: إذاً    اًمرؾمقل وٟم٤ًمء سمٞمٜمٝمؿ, ومتٕم٤مهدوا وضمؾ, قمز اهلل ـم٤مقم٦م ذم ُٟم

 اًمدهر, وم٠مصقم أن٤م أُم٤م: اًمث٤مين ىم٤مل اًمٜم٤ًمء, أتزوج ومال أن٤م أُم٤م: أطمدهؿ ىم٤مل يًٛمٕمـ,

 .واٟمٍمومقا  أن٤مم وٓ اًمٚمٞمؾ أىمقم أن٤م أُم٤م: اًمث٤مًم٨م ىم٤مل

 اًمٜم٤مس ومجع اعمًجد ومدظمؾ اًمرهط, ظمؼم وم٠ُمظمؼم اًمًالم قمٚمٞمف رؾمقلاًم وضم٤مء 

م سم٤مل ُم٤م: »-اًمِم٤مهد هٜم٤م- وىم٤مل  هلل أظمِم٤ميمؿ إين أُم٤م ويمذا؟ ويمذا يمذا ي٘مقًمقن أىمقا

 رهم٥م ومٛمـ اًمٜم٤ًمء وأتزوج وأن٤مم, اًمٚمٞمؾ وأىمقم وأومٓمر, أصقم إين أُم٤م هلل, وأت٘م٤ميمؿ

 ش.ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ

 اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٜمتف ٟمٕمرف أن اًمٕم٤مُم٦م, ّمقصاًمٜم ًمتٗمًػم ضمداً  اعمٝمؿ ُمـ: إذاً  

 .اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 قمـ شمٙمٚمٛم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن: ىم٤مل اًم٤ًمئٚملم, سمٕمض جلٝمؾ اًم١ًمال: ذم هٜم٤م ضم٤مء 

 ؾمٜمتف خت٤مًمػ اًمٗمٕمٚمٞم٦م ؾمٜمتف هؾ شُمرى ًمٙمـ ىمقًمف, قمـ شمٙمٚمٛم٧م وُم٤م اًمًالم, قمٚمٞمف ومٕمٚمف

 .[88:هقد] ﴾قَمٜمْفُ  ٤ميُمؿْ َأهْنَ  َُم٤م إمَِم  ُأظَم٤مًمَِٗمُٙمؿْ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَُم٤م﴿ اًم٘مرآن وذم اًم٘مقًمٞم٦م؟

ٌَلمِّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إذا   سمؾ سمٗمٕمٚمف, وم٘مط وًمٞمس سمٗمٕمٚمف, اهلل يمالم ًمٚمٜم٤مس ُي

 قم٤ٌمدة ومّم٤مرت قمٚمٞمٝم٤م وم٠مىمّره قم٤ٌمدةً  إُم٤م: قمٛمالً  يٕمٛمؾ إٟم٤ًمٟم٤مً  رأى إذا وسمت٘مريره,

 .ضم٤مئزاً  اًمٕمٛمؾ هذا ص٤مر قمٚمٞمف أىمّره٤م قم٤مدي٤مً  قمٛمالً  رأى أو ُمنموقم٦م,

 سمتٓمٌٞم٘مف يٙمقن هق يمالُمف قمـ ومْمالً  وضمؾ قمز اهلل ًمٙمالم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل سمٞم٤من: وم٢مذاً  

 .أجْم٤مً  واًمت٘مريري اًم٘مقزم سم٤مًمٌٞم٤من وسمتٗمّمٞمٚمف اًمٙمالم, هلذا

صم٧م قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن ي٘مقل اًمذي اًم٤ًمئؾ هذا قمغم   قمـ حتدصم٧م ُم٤م ومٕمٚمف قمـ حَتَدَّ
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ٌَلمَّ  وِمْٕمُٚمف اًمًالم, قمٚمٞمف ومٕمٚمف قمـ طمديثٝم٤م ىمقًمف,  .ُمثٜمك ُمثٜمك ًم٘مقًمف ُُم

ٌَٚمِّغ وهق ؾمٜم٦م, قمنميـ قم٤مش ملسو هيلع هللا ىلص ٌلاًمٜم أن سمدًمٞمؾ   اهلل, قم٤ٌمد إمم اهلل ذيٕم٦م ُي

 قمنميـ يّمكم واطمدة ًمٞمٚم٦م وٓ أظمٓم٠م ُم٤م: اًمٜم٤مس خلداع أىمقل وًمٙمـ اهلل, أؾمتٖمٗمر

 يّمٚمقن يم٤مٟمقا  أطمٞم٤مٟم٤مً  احلرام, اعمًجد ذم يٕمٜمقا  ُم٤م ُمثؾ ريمٕم٦م؟ صمالصملم يّمكم ريمٕم٦م؟

 .ُمرة وٓ ريمٕم٦م, أرسمٕملم

 يٕمٜمل ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل إُمرار: وم٢مذاً  

ب وأن٤مش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »ٟمٗمًف ُمـ هق ًم٘مقًمف شمٌٞم٤من  وُأهنل سمٛمث٤مل هذا ُأىَمرِّ

٤مِرُق ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اجلقاب, ًَّ ٤مِرىَم٦مُ  َواًم ًَّ  ﴾َأجِْدَُّياَُم  وَم٤مىْمَٓمُٕمقا  َواًم

 .[ 38:اح٤مئدة]

 طمٞمٜمام ؾم١ماًمف, ذم اعمخٓمئ اًم٤ًمئؾ هذا سمؾ ٌتدقم٦م,اعم ه١مٓء ُمًٚمؽ ؾمٚمٙمٜم٤م أنٜم٤م ًمق 

 .ىمقًمف سَمٞمَّٜم٧َم وُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ومٕمٚمف سَمٞمَّٜم٧َم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة إن: ىم٤مل

 هق يمام اًمٚمٖم٦م ذم اًمٞمد.. ُمٕمل أن اٟمٔمروا ومٕمؾ, مم٤م ٕيمثر ؿم٤مُمؾ ىمقًمف أن: يٕمٜمل 

 ُٕمقا وَم٤مىْمٓمَ ﴿: ي٘مقل واهلل يد, يمٚمٝم٤م هذه واًمَٕمْْمد واًمذراع اًمٙمػ قمغم ُيٓمٚمؼ ُمٕمروف

 .يد هذه يمؾ آظمره, إمم هٜم٤م؟ ُمـ هٜم٤م؟ ُمـ أجـ؟ ُمـ شمرى[ 38:اح٤مئدة] ﴾َأجِْدَُّياَُم 

 ُمٝمام هق ُمـ ؾم٤مرق, ومٝمق اًمدضم٤مضم٦م سمٞمض هق ُمـ اًم٤ًمرق ذًمؽ ىمٌؾ صمؿ 

 يمؾ هؾ ؾم٤مرق, ومٝمق اعمَُ٘مٜمْٓمرة اًم٘مٜم٤مـمػم هق وُمـ ؾم٤مرق, ومٝمق اعمنوق ىمٞمٛم٦م يم٤مٟم٧م

 إن ىم٤مل اًمذي اًم٤ًمئؾ ُمٜمٝم٩م قمغم سمؾ اعمٌتدقم٦م, ُمٜمٝم٩م قمغم اجلقاب يده؟ شُم٘مٓمع ؾم٤مرق

 ومٕمٚمف سمٞمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اهلل, ؾم٤محمؽ.. ىمقًمف سَمٞمَّٜم٧َم وُم٤م ومٕمٚمف سَمٞمَّٜم٧َم قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 .. اًم٘مقل خي٤مًمػ ٓ واًمٗمٕمؾ اًمٗمٕمؾ, خي٤مًمػ ٓ وم٤مًم٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف

 .هٜم٤م اًم٤ًمرق؟ يد ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ىمٓمع اًمذي ُم٤م: أن

 ي٘م٤مل ومٝمؾ اًمٜمٌقي, اًمٜمص قمٛمقم وًمٞمس ٘مرآين,اًم اًمٜمص قمٛمقم ومٕمٚمف ظم٤مًمػ: إذاً  

 .هلل طم٤مؿم٤م ظم٤مًمػ؟ هذا

 يد ىمٓمع طمٞمٜمام سمٗمٕمٚمف اهلل رؾمقل سَملمَّ  اًمدىمٞمؼ؟ اًمٗم٘مٝمل اًمٕمٚمٛمل اًمتٕمٌػم هق ُم٤م 



 116   قمدد ريمٕم٤مت صالة اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

٤مِرُق ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٓمٚمؼ أو شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم سَملمَّ  رؾمٖمف, ُمـ اًم٤ًمرق ًَّ  .﴾َواًم

اً  اًم٘مقل ٟم٠مظمذ أن ُمـ سمد ٓ: إذاً   ٌَٞمَّٜم ُُمَٗمنَّ  اًم٘مرآن ذم اًم٘مقل يم٤من ًمق طمتك سم٤مًمٗمٕمؾ, ٤مً ُُم

 .اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ىمقل قمـ ومْمالً  اًمٙمريؿ,

 ىمد سمؾ ؾم٤مرق, يمؾ يد ي٘مٓمع اًمرؾمقل يم٤من ُم٤م سم٤مًم٤ًمرق يتٕمٚمؼ ُم٤م أن ذًمؽ قمغم زد 

 .ومّم٤مقمداً  ديٜم٤مر رسمع ذم إٓ ىمٓمع ٓ: »اًمّمحٞمحلم ذم اعمٕمروف سم٘مقًمف أجْم٤مً  ذًمؽ سَملمَّ 

 وومٕمٚمٞم٦م, ىمقًمٞم٦م,: أىم٤ًمم صمالصم٦م سمؾ ٛملم,ىمً اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾُمٜم٦َّم: إذاً  

 ..وشم٘مريري٦م

: وم٤مٔن سمٌٕمض, سمٕمْمٝم٤م ٟميب وٓ اًمثالصم٦م, أىم٤ًمُمٝم٤م سمجٛمٞمع شم١مظمذ أن ومٞمٜمٌٖمل 

 ويِمٛمؾش ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صحٞمح, اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ٟمحـ

ٌَّ٘مف اًمذي ُم٤م ًمٙمـ.. آظمره وإمم واًمثالصملم واًمٕمنميـ ريمٕم٤مت اًمٕمنم  ُمـ الماًمً قمٚمٞمف ـَم

 .ريمٕم٦م قمنمة إطمدى هذا؟ ىمقًمف

 اًمٚمٞمؾ ذم شم٘مقم أن ًمؽ سمدا إذا اعمًٚمؿ أُّي٤م احلدي٨م, ُمٕمٜمك: أىمقل أن سم٤مظمتّم٤مر

 . شُمَّمٚمِّـل وأن

 واطمد ُمًٛمك قمغم شمدل أؾمامء يمٚمٝم٤م اًمتٝمجد, صالة اًم٘مٞم٤مم صالة اًمٚمٞمؾ صالة

ع ٓ ًمٙمـ ريمٕمتلم, ريمٕمتلم وَمَّمؾِّ   وأـمؾ ,اًم٘مرآن ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م اىمرأ  ومٞمٝم٤م, شُمْنِ

 .واًمًجقد واًمريمقع اًم٘مٞم٤مم

 هذا آؾمٗم٤مً  أىمقل ًمٙمٜمل ظمٗم٧م, إذا صمؿ ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل ومتِمٌٝمقا  ومٜم٘مقل ٟمٕمقد 

ف ٓ اًمٞمقم اخلٓم٤مب  أن٤م ٟمٗمز قمغم اًمٜم٤مس أىمٞمس رسمام ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م ٕنٜمل ًمٚمٛمًٚمٛملم: ُيَقضمَّ

 ىم٤مًم٧م ُم٤م قمٚمٞمٝمام يّمدق ريمٕمتلم, ويّمكم اًمٚمٞمؾ ذم ي٘مقم إٟم٤ًمٟم٤مً  أن أتّمقر ٓ ؿمخّمٞم٤ًم,

ل ومٝمقش وـمقهلـ طمًٜمٝمـ قمـ شمًؾ ومال: »ريمٕم٤مت إرسمع ذم ئِم٦مقم٤م  ىمراءة ذم ُيَٓمقِّ

ل, ويٓمقل اًمريمٕمتلم  قمٚمٞمف يٓمٚمع أن وخي٤مف ويٓمقل, ويٓمقل ريمٕمتلم يّمكم صمؿ وُيَٓمقِّ

 اًمّمالة هذه أجـش سمريمٕم٦م وم٠موشمر اًمٗمجر ظمِمٞم٧م وم٢مذا: »اًمرؾمقل ومٞم٘مقل اًمٗمجر,

 اًمٓمقيٚم٦م؟
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 اًمٚمٞمؾ ذم شم٘مقم أن أردت إذا اعمًٚمؿ أُّي٤م أنف احلدي٨م, هذا ُمـ ٟم٠مظمذ ٟمحـ: إذاً  

 شمّمكم أُم٤مُمؽ ًمٞمؾ هٜم٤مك يزال ٓ ـمقيٚمتلم, ـمقيٚمتلم طمًٜمتلم طمًٜمتلم ريمٕمتلم ومَّمؾِّ 

 .أظمريلم ريمٕمتلم

 .ريمٕم٦م صؾِّ  إذاً  اًمٗمجر قمٚمٞمؽ يٓمٚمع ظمِمٞم٧م إذا: أجْم٤مً  

 طم٤مؿم٤م..! ؿمئ٧م ُم٤م زد ُمٜمٝم٤م وسمٕمد ريمٕم٤مت قمنم شمّمكم أن احلدي٨م ُمٕمٜمك ًمٞمس 

 .ذاه اًم١ًمال ضمقاب هذا هلل,

 ( 00:  05: 58/   694/  واًمٜمقر اهلدى)

 32 يصع من خؾف افعاذة افرـعة بعد االكرصاف حؽم

 رـعة

 اًمذيـ اعمديٜم٦م, ذم ؿمٞمخ ي٤م قمٜمدٟم٤م اًمّمالة, ذم اًمذي ًمٚم١ًمال شمتٛم٦م ومٞمف :مداخؾة

 رُمْم٤من ذم- اإلُم٤مم ُمع ُيَّمٚمِّـل ىمًؿ: أىم٤ًمم صمالصم٦م قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُيَّمٚمقن

 ريمٕم٤مت, قمنم يّمكم صم٤مين وىمًؿ ويٜمٍمف, ريمٕم٤مت صمامن كمويّم اًمٗمريْم٦م -هذا

 ريمٕم٤مت وقمنم اًمٗمرض صغم اًمذي إول اإلُم٤مم يٜمتٝمل اًمريمٕم٤مت اًمٕمنم وم٤ٌمٟمتٝم٤مء

 .اإلُم٤مم يٜمٍمف

 ..يّمكم يمؿ إول اًم٘مًؿ: افشقخ

 يّمكم اًمث٤مين واًم٘مًؿ يٜمٍمف, مل أن إمم اإلُم٤مم ًمٙمـ ريمٕم٤مت, صمامن :مداخؾة

 ُمٕمف, وٟمٜمٍمف واًمٕمنم, اًمٗمرض صغم اًمذي ولإ اإلُم٤مم يٜمٍمف صمؿ ريمٕم٤مت قمنم

 .واًمقشمر اًمريمٕم٦م اًمٕمنميـ يٖمٚمؼ اًمث٤مين اإلُم٤مم ُمع يّمكم: اًمث٤مًم٨م اًم٘مًؿ

 إذا: ىمٚمٜم٤م ومٜمحـ يٕمٜمل, احلدي٨م اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم أيمٛمٚمتؿ ُم٤م أنتؿ: ىم٤مًمقا  يٓم٤مًمٌقٟم٤م ومٝمؿ 

 .إُمر هذا قمـ أدري ومام اإلُم٤مم, ُمع اٟمٍمومٜم٤م ٟمحـ اإلُم٤مم اٟمٍمف

 إُمقر وظمػم َأْوؾَمُٓمٝم٤م, هل اًمثالصم٦م اًمٗمرق أو اًمٓمقائػ ػمظم أنف ؿمؽ ٓ: افشقخ
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 اًمذيـ ُمـ ظمػم هؿ اعمٜمٍمف, اإلُم٤مم ُمع ويٜمٍمومقن اًمٕمنم, ُيَّمٚمهقن اًمذيـ أوؾم٤مـمٝم٤م,

 اًمذيـ ه١مٓء أن اعمٗمروض ٕن صمامٟمٞم٦م, ُيَّمٚمقن ه١مٓء ح٤مذا أدري وٓ صمامٟمٞم٦م, ُيّمٚمقن

 ُيَّمٚمهقن ٓ ح٤مذا ًمٙمـ ريمٕم٦م, قمنميـ هق ُم٤م اًمؽماويح أن: ًمرأي يٜمٍمومقن يٜمٍمومقن

 هذه ُمـ وم٤مٕصح هذا, ذم ٟمٔمرهؿ وضمٝم٦م ُم٤م أدري ُم٤م سمريمٕم٦م؟ ُيقشمرون صمؿ اًمٕمنم

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام اًمقؾمٓمك ؿمؽ ٓ هق اًمثالصم٦م اًمّمقر

 واجلقاب اإلُم٤مم, يٜمٍمف طمتك اٟمٍمومقا  ُم٤م أنف اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض اقمؽماض أُم٤م

 ؿمٙمكم, يمالمه٤م يم٤مًم١ًمال قاباجل أو اًم١ًمال احل٘مٞم٘م٦م ذم ومٝمذا اإلُم٤مم, اٟمٍمف سم٠منف

 سم٠منف ومجقاسمٙمؿ اًمٕمنميـ,: أي اًمّمالة, ُيتِؿ اًمذي اإلُم٤مم ي٘مّمدون هؿ ٕهنؿ ح٤مذا؟

 هؿ اًمذي اإلُم٤مم هق هذا ًمٞمس ٕنف احل٤مل, سمٓمٌٞمٕم٦م ي٘مٜمٕمٝمؿ ٓ اإلُم٤مم ُمع اٟمٍمف

 ًمٞم٧ًم اعمديٜم٦م ذم قمرومتٝم٤م اًمتل اًمّمقر هذه أنف قمٚمٛمل وذم ٓ, قمٜمف, ويؽموقن يروقٟمف

 .أقمٚمؿ واهلل يٛمٙمـ, اعمٙمل احلرم ذم

 اًمٜم٘مٛم٦م أؿمد يٜم٘مٛمقن سم٠مهنؿ اًمًٕمقدي٦م ذم هٜم٤مك اًمٕمٚمامء سمٕمض قمـ ىمرأت وًمذًمؽ

 اًمذي احلدي٨م قمٚمٞمٝمؿ ويقردون يٜمٍمومقن, صمؿ ريمٕم٤مت قمنم ُيَّمٚمهقن اًمذيـ قمغم

 .اإلُم٤مم اٟمٍماف ُمع اإلُم٤مم ُمع اٟمٍمومقا  ُم٤م سم٠مهنؿ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت

 ٟمٗمٝمؿ ٟمٔمرٟم٤م, ًمقضمٝم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ: ُمٙم٦م أو ًمٚمٛمديٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمقاء أن ومجقايب 

 هذا أن ؿمؽ وٓ ُمٕملم, سمقصػ إُم٤مُم٤مً  سم٤مإلُم٤مم يٕمٜمل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة ُيَّمكّم  اًمذي اًمقصػ هق اًمقصػ

 ٓ ومٝمذا واٟمٍمف, اًمًالم قمٚمٞمف صالشمف ُيَّمٚمِّـل ٓ ُم٤م إُم٤مُم٤مً  أن اًمقاىمع يم٤من وم٢مذا 

 ؟ح٤مذا خم٤مًمٗم٤ًم, يٙمقن

 ُيٜمِْٙمره٤م اًمتل اًمٔم٤مهرة, هذه ُمـ أظمٓمر أو أصٕم٥م هق ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٕنٜم٤م

 .ريمٕم٤مت اًمٕمنم صالُتؿ سمٕمد يٜمٍمومقن اًمذيـ قمغم ُيٜمِْٙمرون اًمذيـ اًمٕمٚمامء, أوئلؽ

 اًمٕمِم٤مء َصٚمَّـك إذا يم٤من ُمٕم٤مذاً  أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمع أنف ومٛمٕمٚمقم 

 هل»ضم٤مسمر:  ٤ملىم يمام وهل إُم٤مُم٤ًم, هبؿ ومّمغم ىمقُمف إمم وذه٥م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وراء أظمرة

 واىمتدى إنّم٤مر, ُمـ رضمؾ دظمؾ ًمٞمٚم٦م ومذات ومٛمتك؟ش. ومريْم٦م هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م ًمف
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 ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م واٟمتحك اًمّمالة  وم٘مٓمع اًمٌ٘مرة, ؾمقرة يٗمتتح سمف وإذا اًمٕمِم٤مء, صالة ذم سمٛمٕم٤مذ

 .واٟمٍمف ريمٕم٤مت أرسمع وصغم اعمًجد

ٌهف أظمذ اخلؼم وسمٚمٖمف اًمّمالة ُمـ ُمٕم٤مذ اٟمتٝمك وح٤م  ًُ  ح٤مذا؟ ُمٜم٤مومؼ, إٟمف ومٞمف وي٘مقل َي

 .اجلامقم٦م صالة شمرك ٕنف

 .اجلامقم٦م صالة شمرك ٕنف ح٤مذا؟ ُمٜم٤مومؼ, إٟمف ي٘مقل أن عمٕم٤مذ طُمّؼ : أن اًمّمقرة 

ٌَلّم  ًمٙمـ   يم٤من إنّم٤مري ذًمؽ ومٕمٚمف ُم٤م وأن خمٓمئ٤ًم, يم٤من ُمٕم٤مذاً  أن سمٕمد ومٞمام ًمٜم٤م ؾَمٞمََت

سم٤ًم,  .إنّم٤مري ذًمؽ ُمـ ًمإلُم٤مم خم٤مًمٗم٦م أؿمد ًمٞمس اًمٞمقم َأطَمُدٟم٤م يٗمٕمٚمف يمام صقا

 اًمرؾمقل إمم ومِمٙم٤مه اًمٙمالم, ُمـ سمف يِمتٛمف وُم٤م قمٚمٞمف ُمٕم٤مذ ٟم٘مٛم٦م سمٚمٖمف إنّم٤مري

! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل حيت٩م ص٤مر أن اًمًالم, قمٚمٞمف إًمٞمف وم٠مرؾمؾ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف

 ىم٤مل ُمٕم٤مذ ضم٤مء ومٚمامش اًمّمالة سمٜم٤م ُيٓمٞمؾ وهق اًمٜمٝم٤مر, ـمٞمٚم٦م ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟم٤م»

 ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م َأوَمت٤َّمن ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م َأوَمت٤َّمن ُمٕم٤مذ؟ ي٤م أن٧م َأوَمت٤َّمن: »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف

 واعمريض, احل٤مضم٦م وذا واًمٙمٌػم اًمّمٖمػم وراءه وم٢من ومٚمُٞمَخٗمِّػ, أطمُديمؿ َأمَّ  إذا سمحًٌؽ

ش اًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م إقمغم رسمؽ اؾمؿ وؾمٌح ووح٤مه٤م, واًمِمٛمس: شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ

 .اًم٘مّم٦م اٟمتٝم٧م

 .أـم٤مل اًمذي قمغم أنٙمر وإٟمام اٟمٍمف, اًمذي قمغم ُيٜمِْٙمر مل رؾمقلاًم ٟمجد أن 

 أصٚمٝم٤م اإلـم٤مًم٦م سم٠من قمٚمامً  يٓمٞمٚمقن, ريمٕم٦م قمنميـ ُيَّمٚمهقن اًمذيـ ٟمٕمتؼم ومٜمحـ 

 سم٠مس قمٚمٞمف ومٞمف ُم٤م وأـم٤مل, وأـم٤مل وطمده صغم ًمق ُمنموع أصٚمٝم٤م: سمٛمٕمٜمك ُمنموع,

 ٓ وىمٓمٕمٝم٤م ة,اًمّمال ىمٓمع وم٤مًمذي اًمًٜم٦م, وظم٤مًمػ وأـم٤مل مج٤مقم٦م صغم ح٤م ًمٙمـ إـمالىم٤ًم,

 ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م وهق ذقمل قمذر ًمف وضمد  ح٤م ًمٙمـ احل٤مل, سمٓمٌٞمٕم٦م إصؾ ذم جيقز

 ذًمؽ قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟم٘مؿ ُم٤م اعمنموقم٦م, اًمًٜم٦م ُمـ أيمثر اًمٗمريْم٦م,

 .ًمّمالشمف ىمٓمٕمف إنّم٤مري

 سمؾ ٟم٘مٓمٕمٝم٤م, وٓ اًمّمالة, ٟم٘مٓمع أنٜم٤م هٜم٤مك اعمِم٤ميخ سمٕمض قمٚمٞمٜم٤م يٜم٘مؿ ح٤مذا: وم٢مذاً  

 ومٜمحـش اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم, شَمـْحِريُٛمٝم٤م: »واحلدي٨م سم٤مًمًالم, ُمٕمٝمؿ ٟمخرج ٟمحـ
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 يٜم٘مٛمقن؟ ومٚمامذا إنّم٤مري, ذًمؽ ومٕمؾ يمام ٟم٘مٓمٕمٝم٤م ُم٤م

 اًمٕمنميـ أن قمٜمدهؿ اًمٔمـ همٚم٦ٌم وهق: اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد أقمٚمؿ, واهلل فمٜمل

 .قمٛمر ؾمٜم٦م أو ضم٤مئزة,

 قمٚمٞمٝمؿ: يٜم٘مٛمقن اًمذيـ ٓءه١م قمذر دراؾم٦م ذم يتٕمٛم٘مقن ٓ أهنؿ: اًمث٤مين وإُمر 

 .قمٚمٞمف اًمٜم٘مٛم٦م ذم ُمٕم٤مذ ُمع ٓؿمؽميمقا  إنّم٤مري, ذًمؽ دراؾم٦م ذم يتٕمٛم٘مقا  مل إذا ٕهنؿ

 اًمٔمٗمر ويم٤من اًمٗمقز يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يدي سملم سمٞمٜمٝمام اعمح٤ميمٛم٦م ضمرت ح٤م ًمٙمـ 

 !ُمٕم٤مذ؟ ُمـ أدراك  وُم٤م ضمٌؾ, سمـ ُمٕم٤مذ وهق اإلُم٤مم, ذًمؽ قمغم إنّم٤مري ًمذًمؽ

س هذا يٜمٌٖمل ُم٤م: وم٢مذاً  ٚمِّٛمقن طمٞمٜمام اًمًٜم٦م, أنّم٤مر قمغم اًمرد ذم اًمَتَحٛمه ًَ  اإلُم٤مم ُمع ُي

 .اًمريمٕم٤مت اًمٕمنم ذم

 يٙمـ مل ريمٕمتلم, اًم٘مٞم٤مم صالة ُمـ اإلُم٤مم وراء صغم رضمؾ أيَّ  أن ًمق :ٟم٘مقل ٕنٜم٤م 

  طمدود ذم ُمٜمٝم٤م, ؿم٤مء ُم٤م يّمغم أن ومٚمف ٟم٤مومٚم٦م, هذه ٕن قمٚمٞمف: يٜم٘مؿ أن ؾمٌٞمؾ ُمـ ٕطمد

 قمنمة صغم إذا أُم٤م ريمٕمتلم, صغم إذا أطمد قمغم يٜم٘مٛمقن ُم٤م ًمٙمـ ٟمحـ, ٟم٘مقل يمام اًمنمع

 .اجلٛمع وَمّرىمقا  ومٝم١مٓء ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤مً 

 .اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم طمؼ إضمر قمغم حيّمؾ ُم٤م إضمر, ي٘مقًمقن هؿ :مداخؾة

 قمغم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م: يٕمٜمل اإلُم٤مم, هق ًمٞمس هذا ًمٙمـ ,صحٞمح هذا: افشقخ

 .اًمًٜم٦م ذم اعمٗمروض إضمر هل٤م ُيٕمٓمك ٓ اًمًٜم٦م, ظمالف

 ذم اًمٙمالم هذا أن٤م ىمٚم٧م اإلُم٤مم, يٜمٍمف طمتك اعمذيمقر اإلُم٤مم: ٟم٘مقل ومٜمحـ 

د, أن قمكمَّ  يم٤من احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ إول,  اإلُم٤مم هق احلدي٨م ذم اعمذيمقر اإلُم٤مم أن ُأَؤيمِّ

 .اعمخ٤مًمػ وًمٞمس ًمٚمًٜم٦م, اعمُتٌَّع

 ش.ُأَصكمِّ  رأجتٛمقين يمام صٚمقا » :مداخؾة

 .هق هذا: افشقخ

 (00:  08: 38/ 254/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افساويح صالة حؽم

, أوْ  ومرض اًمؽماويح صالة هؾ: افسائل  اًمٜم٤ًمء؟ قمغم أم اًمرضمؾ قمغم َٓ

 ُمًتح٦ٌم, ؾمٜم٦م هق وإٟمام اًمٜم٤ًمء, قمغم وٓ اًمرضم٤مل قمغم ٓ سمٗمرض ًمٞمس: اًمِمٞمخ

 صالة اإلُم٤مم ُمع صغم ُمـ أن»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ٕنف ضمدًا: يمٌػم أضمر قمٚمٞمٝم٤م

 ومرض صغم ٕنف شًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يُمت٥م اٟمٍمف طمتك ُمٕمف ىم٤مم صمؿ رُمْم٤من, ذم اًمٕمِم٤مء

  آظمره٤م إمم اًمؽماويح صالة أول ُمـ اًمٚمٞمٚم٦م, شمٚمؽ ذم اًمؽماويح صالة...زايد اًمٕمِم٤مء

 .ـمٌٕم٤مً 

 يم٠منف طمٞمٜمذاك ًمف ومُٞمٙمت٥م ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى هل اًمتل اًمًٜم٦م صالة هل اعم٘مّمقد 

 اًمرضم٤مل, قمغم وٓ اًمٜم٤ًمء قمغم ٓ ومريْم٦م, وًمٞم٧ًم دةُم١ميم ؾمٜم٦م ومٝمل يُمٚمَّف, اًمٚمٞمؾ ىم٤مم

 ٕن اًمٗمرائض: ؾم٤مئر قمـ سمؾ اًمًٜمـ, ؾم٤مئر قمـ ؿم٠مهن٤م خيتٚمػ اًمتل اًمًٜمـ ُمـ ًمٙمٜمٝم٤م

 .سمٞمتٝم٤م ذم صالُت٤م أومْمؾ اعمرأة

 اًمؽماويح, صالة أجْم٤مً  حيين اًمٜم٤ًمء أن :ظمّمقصٞم٦م ومٚمٝم٤م اًمؽماويح صالة أُم٤م 

 طمٙمؿ قمـ اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ فاظمتال ُمع اًمٕمٞمديـ, سمّمالة يٙمقن ُم٤م أؿمٌف وهذا

 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمؽماويح صالة

 ومٙمام اًمؽماويح صالة أُم٤م راؿمدة, سم٤مًمٖم٦م اُمرأة يمؾ قمغم واضم٥م اًمٕمٞمد صالة ومحٙمؿ 

 ىمٞم٤مم ذم اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد حيين أن ًمٚمٜم٤ًمء يًتح٥م ًمٙمـ سمقاضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم قمٚمٛمتؿ

 .هلـ ظمػم ومٌٞمقُتـ اًمٜمقاومؾ, قمـ ومْمالً  ًمٚمٗمرائض ظمالوم٤مً  رُمْم٤من,

 :..(38.: 7/ 97/ واًمٜمقر دىاهل) 

 بدظة افساويح يف افتجؿقع أن يؼول من ظذ افرد

 اًمؽماويح صغم ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن دىمٞم٘م٤ًم: ًمٞمس اًمٙمالم هذا: ىمٚم٧م: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم ُمـ إٟمف: »سم٘مقًمف قمٚمٞمٝم٤م وطمض سمؾ اعم١مًمػ, ُمـ ي٠ميت يمام مج٤مقم٦م
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 وىمد صحٞمح, سمًٜمد وهمػمهؿ اًمًٜمـ أصح٤مب أظمرضمفش ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يمت٥م يٜمٍمف

 اًمؽماويح صالة شمقصػ ومٙمٞمػش 14 صش »اًمؽماويح صالة» رؾم٤مًمتل ذم ظمرضمتف

 .همٗمراً  وم٤مًمٚمٝمؿ شمٙمـ, مل حمدصم٦م سم٠مهن٤م مج٤مقم٦م

 [16 ص اعم٤ًمضمد إصالح]

 افساويح ظذ( هذه افبدظة كعؿت) بؼوفه ظؿر مؼصود

 قم٦ماًمٌدش هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: »سم٘مقًمف يٕمـ مل قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن واحلؼ 

 مل اًمذي اجلديد إُمر وهق اًمٚمٖمقي٦م, اًمٌدقم٦م أراد وإٟمام. والًم٦م يمٚمٝم٤م وم٢مهن٤م اًمنمقمٞم٦م

 قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل واطمد إُم٤مم وراء اًمؽماويح صالة ذم اجلامقم٦م أن ؿمؽ وٓ يٙمـ,

 ووصٗمٝم٤م سمدقم٦م, ؾمامه آقمت٤ٌمر ومٌٝمذا قمٜمٝمام, اهلل ريض سمٙمر أيب قمٝمد ذم وٓ قمٛمر

 شمتٓمٚم٥م واعم٠ًمخ٦م قم٤مضمٚم٦م, يمٚمٛم٦م هذه طمًٜمٝم٤م, قمغم اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ ًم٘مٞم٤مم سم٤محلًـ

 اًمذيمر, أٟمٗم٦م رؾم٤مًمتٜم٤م ومٚمػماضمع اًمًٌط ؿم٤مء ومٛمـ وٞمؼ, واعمج٤مل اإلوم٤مو٦م,

 .اًمِم٤مـمٌل ًمإلُم٤ممش آقمتّم٤مم» أو

 ش16 ص اعم٤ًمضمد إصالح»

 افساويح رـعات بغ وتذـر موظظة إفؼاء حؽم

 ًمّمالة اعمًجد ذم اًمٜم٤مس ي١مم وهق اًمداقمل, أو اعمًجد إلُم٤مم جيقز هؾ :مداخؾة

رهؿ اؾمؽماطم٦م هٜم٤مك ذم اًمريمٕم٤مت, سملم اًمؽماويح  طمًـ ذم ُمثالً  إُمقر, سمٕمض ذم ُيَذيمَّ

 ٟمٕمؿ, واًمنميمٞم٤مت اًمٌدع سمٕمض قمغم واًمتٜمٌٞمف اًمًالم, قمٚمٞمف اًمٜمٌل واشم٤ٌمع اًمّمالة

 يٕمٜمل؟ شمٜمٌٞمٝم٤مت

 ُٕمر واًمٜمٝمل وإُمر واًمتحذير اًمتٜمٌٞمف يم٤من إذا جيقز, وٓ جيقز: اجلقاب: افشقخ

 .واضم٥م أُمر ومٝمذا ,قم٤مرض

 ذًمؽ ُمـ أيمثر أو ُمثالً  ريمٕم٤مت أرسمع يمؾ سملم وقم٤مدًة, ٟمٔم٤مُم٤مً  ُيتََّخذ يم٤من إذا أُم٤م 
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 .اًمًٜم٦م ظمالف ومٝمذا درؾم٤ًم, اإلُم٤مم ُيٚم٘مل ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو

 اًمؽماويح وم٘مٞم٤مم ٟمٔم٤مُم٤ًم, ُيتَّخذ أن أُم٤م قمٚمٞمف, اًمتٜمٌٞمف واضم٥م ومٝمذا قمرض أُمر يم٤من إذا

 ضمقارطمف سمٙمؾ وضمؾ قمز اهلل إمم اعمًٚمؿ قضمفيت حمْم٦م, قم٤ٌمدة هل اًمؽماويح صالة أو

ٌِّف  .رُمْم٤من صالة اًم٘مٞم٤مم صالة ُمـ اًمٖم٤مي٦م هق هذا وىمٚمٌف, وقم٘مٚمف َوًُم

 اًمرؾمقل قمٚمٞمف يٙمـ مل هذا يمٜمٔم٤مم, أرسمع أو ريمٕمتلم سملم جم٤مًمس هٜم٤مك ُيتَّخذ أن أُم٤م 

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 (00:  44:  34/ 656/واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح صالة يف اءةافؼر إضافة اإلمام يؾزم هل

 اًمؽماويح؟ صالة ذم اًم٘مراءة ذم اإلـم٤مًم٦م اإلُم٤مم يٚمزم هؾ :مداخؾة

 .يٚمزم ٓ أنف واوح, وم٤مجلقاب اًمقضمقب, سمٛمٕمٜمك يٚمزم,: سم٘مقًمؽ شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا: افشقخ

ع,: وم٤مجلقاب ذًمؽ, ًمف ُينْمع هؾ: شمٕمٜمل يمٜم٧م إن أُم٤م  ام ُينْمَ  شمٕمٜمل؟ وم٠مُّيه

 ذم اًم٘مراءة ُيٓمِٞمؾ اًمذي اإلُم٤مم ُمـ يتْم٤مي٘مقا و يزقمٚمقا  قمٜمدٟم٤م هٜم٤م اًمٜم٤مس :مداخؾة

 .اًمؽماويح صالة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 وُيٜمٝمل آيتلم, أو آي٦م ًمف وي٘مرأ  ينع, اًمذي اًمِمٞمخ قمغم يدور وسمٕمْمٝمؿ :مداخؾة

 ...ريمٕم٦م يمؾ ذم صالشمف

 .أظم٤مٟم٤م ي٤م واوح٤مً  يم٤من ضمقايب أن٤م: افشقخ

 أن ًمق: سمٛمٕمٜمك اضم٥م,اًمق سم٤مُٕمر ًمٞمس ًمٙمـ ؾُمٜم٦َّم, اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م 

 صحٞمح٦م, صالشمف واطمدة آي٦م وًمق إًمٞمٝم٤م أو٤مف وٓ وم٘مط, اًمٗم٤محت٦م ريمٕم٦م يمؾ ذم ىمرأ  اإلُم٤مم

 .قمٚمٞمف ومرض هل ُم٤م قمٚمٞمف؟ ومرض أهل اًمؽماويح؟ صالة يّمكم ح٤مذا اعمًٚمؿ ًمٙمـ

ب :مداخؾة  .اهلل إمم شم٘مره



ـ أطمٙم٤مم صالة اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    126   ُم

ب: افشقخ  .اهلل إمم شَمَ٘مره

 ُيـَخّٗمٗمقا  اًمذيـ اعمِم٤ميخ ٚمٌقا يٓم قمٜمٝمؿ شم٘مقل اًمذي اجلامقم٦م يت٘مرسمقا  ُم٤م ح٤مذا 

 آي٤مت مخس ُمثالً  وًمق اًم٘مرآن, ًمتالوة سم٤مٓؾمتامع اهلل, إمم يت٘مرسمقا  مل ح٤مذا اًم٘مراءة؟

 آي٤مت؟ ؾم٧م أو

 اًمّمالة, ذم ًمٞم٧ًم وىمٚمقهبؿ حييون: آؾمٗم٤مً  ؾم٠مىمقل أن٤م حييون, ه١مٓء ٕن 

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا

 يم٤من طمٞمٜمام ماًمًال قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة يم٤مٟم٧م يمٞمػ يٕمرومقن ٓ: صم٤مٟمٞم٦م ضمٝم٦م ُمـ

 .سم٤مًمٜم٤مس يّمكم

 طمتك ًمٞمٚم٦م هبؿ ىم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ذر أيب طمدي٨م ذم ضم٤مء ًم٘مد 

 .اًمٗمالح قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ  يٕمٜمل اًمٗمالح, ُيْدِريَمٝمؿ أن يم٤مد

 صالة أي – اًم٘مٞم٤مم صالة ُيَّمٚمهقن يم٤مٟمقا  طمٞمٜمام اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر زُم٤من وذم

 أن يْمٓمرون يم٤مٟمقا  اعمّمٚملم سمٕمض أن درضم٦م إمم اًم٘مراءة, ؾُيٓمِٞم اإلُم٤مم يم٤من – اًمؽماويح

 اًمذي ُمٜمٝمؿ اًمِم٤مـمر اًم٘مٞم٤مم, صالة ُمـ اإلُم٤مم اٟمٍمف إذا ويم٤مٟمقا  اًمِٕمِص, قمغم يتٙمئقا 

 مج٤مقم٦م ي٤م ٟمحـ أجـ اًمٗمجر, يٓمٚمع ىمٌٚمام ؾمحقراً  ًمف حييوا اخلدم ويٕمجؾ سمٞمتف يٚمحؼ

 ه١مٓء؟ ُمـ

 وي٘مرأ  ومٞمٝم٤م يًتٕمجؾ يٕمٜمل اًمّمالة, يٕمجؾ إُم٤مم رأجتؿ إذا اًم٘مْمٞم٦م, شمٜمٕمٙمس ٓزم وم٠منتؿ

 آي٦م اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ي٠ميت صمؿ اًمّمقذم, ذًمؽ ـمري٘م٦م قمغم واطمد, سمٜمٗمس ورسمام وسمنقم٦م, اًمٗم٤محت٦م

 ؿمٞمئ٤مً  ومٝمٛمٜم٤م ُم٤م: مج٤مقم٦م ي٤م اإلُم٤مم هلذا شم٘مقًمقا  ُم٤م سمدل أيمؼم, واهلل ُمده٤مُمت٤من يم٤مٟم٧م وًمق ىمّمػمة

 ُم٤م سمدل ىمرآن, الوةشم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م أُم٤م وهْمٛمٜم٤م, وؾمجدٟم٤م ريمٕمٜم٤م همػم اًمّمالة ُمـ

ؾ قم٤مُمؾ اًمذي ًمإلُم٤مم شم٘مقًمقا  ل: اًم٘مٞم٤مم صالة ذم ُيَٕمجِّ  ـمقيٚم٦م, ؾمقرة ُمـ ًمؽ اىمرأ  ىمٚمٞماًل, ـَمقِّ

 إٓ اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس ًمٙمـ وضمؾ, قمز اهلل ًمٙمالم يٓمٛمئـ يٕمٜمل طمتك ريمٕمتلم, يٕمٜمل ذم وًمق

 .ؾم٤مهقن همٗمٚم٦م ذم هؿ هؿ, ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل ؿم٤مء ُمـ

 واطمت٤ًمسم٤ًم, إيامٟم٤مً  رُمْم٤من ىم٤مم ُمـ: »ي٘مقل يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل
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 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ 

 اًمٕم٤معملم, رب ُمٖمٗمرة يٜم٤مل ؿم٤من ُمـ اًم٘مٞم٤مم يّمكم يريد أنف يٗمٙمروا ُم٤م اًمٜم٤مس اًمٞمقم 

 .اًمّمالة ُمقهٞمؽ يْمٕمف, ويريد رىمٌتف, ذم محؾ يم٠منف. ٓ

 ُيَّمٚمِّـل ىمرآن, وشمالوة وظمِمقع وريمقع سم٤مـمٛمئٜم٤من ىمٞم٤مم صالة يّمكم سمده ُم٤م اًمِّكم 

 ُم٤م قمام وؾم٠مخف اًمًالم قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ضم٤مء اًمذي إقمرايب, ذًمؽ ُمذه٥م قمغم اًمٗمرض

 همػمهـ؟ قمكمَّ  هؾ: ىم٤مل. وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس: »ًمف ىم٤مل قمٚمٞمف, اهلل وَمَرض

 ش.أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل, رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل. شمٓمقع أن إٓ ٓ,: ىم٤مل

 رأجٜم٤م ُم٤م ٟمحـ وإٓ ؿمقي٦م, يٕمٜمل ـمقيٚم٦م وٟم٘مقل ,ـمقيٚم٦م اًم٘مٞم٤مم صالة قمجٌف ُم٤م اًمذي

 يريد ُم٤م اًمذي أظمريـ, ًمألئٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمقي٦م ـمقيٚم٦م ًمٙمـ رأجٜم٤مه, ُم٤م ًمًف اًمٓمقيؾ اًم٘مٞم٤مم

 .اهلل قمغم ويتقيمؾ اخلٛمس اًمّمٚمقات ويّمكم إقمرايب ذاك ُمذه٥م يتٌٜمك هذه, اًمّمالة

 ( 00:  05: 37/   318/  واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح يف افؼرآن ختم دظاء حؽم

 أصؾ؟ ًمف هؾ اًمؽماويح ذم وظم٤مص٦م اًم٘مرآن ظمتؿ دقم٤مء :مداخؾة

 .أصؾ ًمف ًمٞمس ٓ,: افشقخ

 .اًم٘مرآن ظمتؿ دقم٤مء: مداخؾة

 وجيٛمع يدقمق أن يًتح٥م أو طم٘مف ذم يًـ اعمًٚمؿ ظمتؿ إذا اًم٘مرآن ظمتؿ: افشقخ

 اًمٕمريض اًمٓمقيؾ اًمدقم٤مء ومٝمذا اًم٘مٞم٤مم, صالة اًمّمالة ذم هٙمذا اًم٘مرآن ظمتؿ أُم٤م أهٚمف,

 .إـمالىم٤مً  ًمف أصؾ ٓ هذا

 (00:42:35/أ19: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 افسـة ظذ فقؼترص افساويح صالة يف إمامه ؾارق افذي ادلموم

 افؾقؾة؟ ؿقام أجر فه يؽتب هل

 ًمف شمٙمت٥م اًمؽماويح ذم يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ضمٚمس اًمذي طمديثؽ :مداخؾة

 ٓ؟ أم ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف شمٙمت٥م: يٕمٜمل.. يٙمقن هٜم٤م ًمٞمٚم٦م, ىمٞم٤مم

 هٜم٤م؟ أجـ :افشقخ

 .اًمؽماويح ُمـ اإلُم٤مم يٜمٍمف أن ىمٌؾ ظمرج إذا :مداخؾة

 شمٔمـ؟ ُم٤م همػمه؟ أم اعمتًٜمـ اإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم؟ اًمرؾمقل يٕمٜمل ُم٤مذا: اجلقاب: افشقخ

 .اعمتًٜمـ :ُمداظمٚم٦م

 .ُمتًٜمـ همػم يم٤من إذا يت٤مسمٕمف ٓ وم٢مًذا! ـمٞم٥م: افشقخ

 (00:20:00/أ30: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 افساويح يف رـعات أربع وبعد اجلؿعة بعد موظظة إفؼاء حؽم

 هذه ويمذًمؽ[ ُمققمٔم٦م يٚم٘مل همػمه أو اإلُم٤مم ي٘مقم اجلٛمٕم٦م صالة سمٕمد أطمٞم٤مٟم٤م]

 اإلُم٤مم ي٘مقم ريمٕم٤مت أرسمع يمؾ ُمـ آٟمتٝم٤مء قمٜمد اًمؽماويح صالة ذم شمٙمقن اعم٠ًمخ٦م

 ٓ؟ أم ضم٤مئز هذا ومٝمؾ ,-وضمؾ قمز- اهلل سم٠مج٤مم اًمٜم٤مس ويذيّمر

 .إومم قمـ ٕظمرىوا إظمرى, قمـ ختتٚمػ إومم اعم٠ًمخ٦م: افشقخ

 يذيّمر اجلٛمٕم٦م صالة قمِ٘م٥م رضمؾٍ  ىمٞم٤مم سملم شمٕم٤مرض وٓ شمٜم٤مذم ٓ: إومم اعم٠ًمخ٦م

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وسملم ُيٕمّٚمؿ ورسمام ويٕمظ وا اًمّمَّ َْرضِ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ  َواسْمتَُٖمقا  ا

ـْ    وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 ًمٞمس إُمرَ  هذا وم٢من إُمرِ  ذم سحي٦م يم٤مٟم٧م وإن أيف ٕن ذًمؽ ﴾اّللَّ

 ٟمٗمس ذم أي٦م ٟمٗمس ذم ؾم٤مسمٍؼ  حلٔمرِ  ورومعٍ  إسم٤مطم٦مٍ  أُمرُ  ومٝمق اًمٕمٚمامء, سم٤مشمٗم٤مق ًمٚمقضمقب

٤َم َي٤م﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل طمٞم٨م اًمًقرة ـَ  َأُّيه ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
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  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾَمَٕمْقا 
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  احلٙمؿ ُيٕمٞمد أن -وضمؾ قمز- اهلل أراد ومٚماّم  [9:اجلٛمٕم٦م] ﴾ اًْم

ٌَٞمْعَ  َوَذُروا﴿:سم٘مقًمف ي٠مُمرهؿ أن ىمٌؾ اًم٤ًمسمؼ الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا ﴿ : ىم٤مل ﴾ اًْم وا اًمّمَّ  وَم٤مْٟمتنَِمُ

َْرضِ  ذِم  ْٕ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  ا   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
ء سم٤مًمٌٞمع ﴾ اّللَّ  أدًّم٦م ُمـ أي٦م وهذه ذًمؽ, وٟمحق واًمنما

 اظمتٚمٗمقا  يم٤مٟمقا  وإن دائاًم  ًمٚمقضمقب يٙمقن أن يًتٚمزم ٓ ُمرإ أن قمغم إصقل قمٚمامء

 قمٚمامء مجٝمقر قمٜمد اًمراضمح هق وهذا اًمقضمقب إُمر ذم إصؾ هؾ إصؾ, ذم

 ُيتٓمٚم٥م ذًمؽ وإٟمام ًمالؾمتح٤ٌمب وٓ ًمٚمقضمقب ٓ أنف إُمر ذم إصؾ أُم٤م إصقل,

 ُمذه٥ٌم  ٕملُم شمِمٕمرون يمام أو شمرون يمام وهذا إُمر, قمـ اخل٤مرضم٦م إظمرى إدًم٦م ُمـ

 هذه سمٙمؾ اعمخ٤مـمٌقن يًتٓمٞمع ٓ وشمٗمّرًدا, سمحًث٤م أُمرٍ  يمؾ ذم يتٓمٚم٥م ٕنّف ُمرضمقح:

 هق اًمقضمقب هق إٟمام إُمر ذم إصؾ سم٠من اجلُٛمٝمقر ىمقل يم٤من وًمذًمؽ إواُمر,

 أوًٓ, ذًمؽ ي٘ميض اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم اًمتٙمٚمؿ ذم إؾمٚمقب ٕن ُم٤مئ٦م, اح٤مئ٦م ذم اًمّمقاب

 اًمتل إدًّم٦م وقء قمغم إٓ اؾمتح٤ٌمسًم٤م وٓ وضمقسًم٤م يٗمٞمد ٓ ٝمالً ُمٝمٚم إُمر ضمٕمؾ ٕن وصم٤مٟمًٞم٤م:

 وشمٕمٓمٞمؾ اًمنمقمٞم٦م إواُمر شمٕمٓمٞمؾ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ُم٤ٌمذةً  ًمألُمرِ  ؾم٤مُمعٍ  يمؾ قمغم جي٥م

 آظمر ومٚمٜمجٕمٚمٝم٤م اٟمتٝمك اًمقىم٧م أن ويٌدو سم٘مّم٦م يذيّمرين وهذا سمف, اعمًٚمٛمقن ُأُِمرَ  ُم٤م شمٜمٗمٞمذ

 .راوم٦موفم ٟمٙمت٦م وومٞمٝم٤م وم٤مئدة أوًٓ  ومٞمٝم٤م ٕن اجلٚم٦ًم هذه

ٟمٜم٤م أطمدُ  ُمرةً  ضم٤مءين  إزمَّ  ومِمٙم٤م اًمٔم٤مهري٦م, اعمٙمت٦ٌم ذم وأن٤م دُمِمؼ ذم اًمًٚمٗمٞملم إظمقا

ف ًَ  اعم٠ًمخ٦م هذه ذم رئٞمًف ُمع اظمتٚمػ وأنّف ومٞمف, يٕمٛمؾ هق اًمذي اعمٙمت٥م ذم رئٞم

 ًمٞمس أنف اًمث٤مين إُمر يتٌٜمك رئٞمًف ًمٚمقضمقب, ًمٞمس أم ًمٚمقضمقب إُمر هؾ إصقًمٞم٦م,

 وص٤مطمٌٜم٤م جم٤مًمًٜم٤م, يمؾ ذم ذًمؽ ٟمنمح يمام ًمٚمقضمقب أنف يتٌٜمّك وص٤مطمٌٜم٤م ًمٚمقضمقب,

 هذا ومٌحٙمؿ واًمٗمروع, إصقل ذم اًمٕمٚمؿ وذم اًمنّمقمٞم٦م, اًمث٘م٤موم٦م ذم رئٞمًف ىمقة ذم ًمٞمس

 ٓ ٕين ًمف وم٘مٚم٧م رئٞمس, هق وصم٤مٟمًٞم٤م أوًٓ, اعمرؤوس قمغم اًمرئٞمس يتٖمٚم٥م اًمتٗم٤موت

 ي٠متٞمٜمل وهق ص٦موسمخ٤م واطمدة ضمٚم٦ًمٍ  ذم إدًم٦م أخّ٘مٜمف أن اًمًٚمٗمل إخ هذا ُمثؾ أؾمتٓمٞمع

 ًمٚمققمظ جم٤مًٓ  اعمٙمت٦ٌم وًمٞم٧ًم اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم واًمتح٘مٞمؼ اًمٌح٨م قمغم ُمٜمٙم٥ّم  وأن٤م

ٌَف ُيٗمِٝمؿ أن هب٤م يٛمٙمـ يمٚمامت وم٠مقمٓمٞمتف آظمره, َوإمم وَ  واًمتٕمٚمٞمؿ ف, ص٤مطم ًَ : ًمف ىمٚم٧م ورئٞم

 قمٓمِٜمل: ُمثالً  سمٞم٘مقًمؽ شمٓمٕمف, ٓ وم٠من٧م سمٌمء اًمرئٞمس أُمرك يمٚمام يمذًمؽ إُمر دام ُم٤م

: ًمف ىمٚم٧ُم  اًمًقري: سم٤مًمتٕمٌػم يمذا, قمٓمٜمل ورق, قمٓمِٜمل ىمٚمؿ, قمٓمِٜمل الين,اًمٗم اًمٙمت٤مب
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: ًمَؽ  ي٘مقل ومًقف. أُِمر يْمجر طمتك ؾمٛمٕم٧م, ُم٤م طم٤مًمؽ اقمٛمؾ يٕمٜمل ـمٜمِّش ـمٜمِّش,

ذ ٓ ح٤مذا شمًٛمع؟ ٓ ح٤مذا إٟم٧َم؟ ُم٤مًَمؽ أظمل ي٤م  شمٕمٚمٛمٜم٤م أن٧م أؾمت٤مذ ي٤م: سمت٘مقًمف إُمر؟ شمٜمٗمِّ

 .ُمٜمف ومتخٚمص ومٕمؾ وهٙمذا ُم١ًموًٓ, ًم٧ًُم  وم٠من٤م اًمقضمقب, يٗمٞمد ٓ إُمر أن ُمٜمؽ

 يًتٓمٞمع ومٛمتك اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر سم٠من ىمٞمؾ إذا ُمٕمّٓمٚم٦م, هذه أن احل٘مٞم٘م٦م

 يًتجٞم٥م وٓ ُمٙم٤مٟمف ذم يريمز هق ٓ ُمّل, ضم٥م روح: ًمٚمخ٤مدم اًمًٞمد ىم٤مل إذا اح٠مُمقر

 شم٠ميت أجـ ُمـ ىمريٜمف, ومٞمف يٙمقن إيف؟ طمتك اًمقضمقب, يٗمٞمد ٓ إُمر ٕن ح٤مذا؟ ُٕمره,

 وَم٢ِمَذا﴿:أي٦م ضم٤مءت ومٚمام اًمقضمقب, يٗمٞمد إُمر ذاك؟ أو اح٠مُمقر هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مريٜم٦م

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وا اًمّمَّ َْرضِ  ذِم  وَم٤مْٟمتنَِمُ ْٕ ش اًمٌٞمع ذروا» اًم٤ًمسمؼ إُمر رومع ذًمؽ ومٛمٕمٜمك ﴾ا

 سم٤مًمٌمء وم٤مُٕمر احلٔمر, ذًمؽ ومرومع اًمرزق وراء سم٤مًمًٕمل إُمر ضم٤مء أن اًمٌٞمع, اشمريمقا 

 اًمذي وم٤مًمقاقمظ يمذًمؽ إُمر إذ اًمقضمقب, يٗمٞمد وٓ اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد إٟمام قمٜمف اًمٜمٝمل سمٕمد

 يقضم٥م ٓ احلدي٨م ٕن احلدي٨م: هلذا خم٤مًمًٗم٤م ًمٞمس اًمّمالة سمٕمد اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜم٤مس يٕمظ

 اًمتٙمٌػم حتريٛمٝم٤م: »سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ آٟمٍماف يقضم٥م يمام ومقًرا, آٟمٍماف

 .اجلٛمٕم٦م يقم ًمٚمقاقمظ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا وذاك, هذا سملم ُم٤م ؿمت٤منش  اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م

 وُمع مت٤مًُم٤م, قمٜمدي إُمر ومٞمختٚمػ اًمؽماويح ريمٕم٤مت أرسمع سمٕمد ًمٚمقاقمظ سم٤مًمٜم٦ًٌم أُّم٤م

 اًم٘مٞم٤مم صالة أن أرى وم٠من٤م اًم٤ًمسم٘م٦م, أي٦م ذم إُمر هق يمام اإلسم٤مطم٦م ُيٗمٞمد هٜم٤م أُمر ٓ أنّف

 اًمٜمٗمقس شمزيمٞم٦م سمف اعم٘مّمقد وإٟمام واًمتٕمٚمٞمؿ, اًمٕمٚمؿ ًمٞمس سمف اعم٘مّمقد ظم٤مص ووع هق

- اهلل وذيمر واًمًجقد واًمريمقع واًم٘مٞم٤مم سم٤مًمّمالة -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل إمم ٤ملِ سم٤مإلىمٌ

 اًمٌمء هذا يم٤من وًمق آظمر, سمٌمء إؿمٖم٤مًمف جيقز ٓ[ اجلقء] ومٝمذا اًمّمالة سمٕمد -وضمؾ قمز

 اًمٕمٚمؿ ومْمؾ: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕم٤ٌمدة ُمـ أومْمؾ وهق سمؾ قم٤ٌمدة أظمر

 قمز- اهلل قمٜمد ظمػم اًمٕمٚمؿ ٟم٤مومٚم٦م أيش قرعاًم ديٜمٙمؿ وظمػم اًمٕم٤ٌمدة, ومْمؾ ُمـ ظمػمٌ 

 .اًمقرع اًمديـ وظمػم اًمٕم٤ٌمدة, ٟم٤مومٚم٦م ُمـ -وضمؾ

 سمٕمض ذم اعمٗمْمقُل  يٙمقن ىمد وًمٙمـ اًمٜم٤مومٚم٦م, ُمـ أومْمؾ ومٞمف واًمًػم اًمٕمٚمؿ ومٓمٚم٥م

 -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف شمٕمٚمٛمقن أنتؿ ُمثالً . أظمرى أطمٞم٤من ذم اًمٗم٤موؾ ُمـ ظمػم إطمٞم٤من

: ٟم٘مقل ٟمحـ اًمًجقد, وذم اًمريمقع ذم ناًم٘مرآ  ىمراءة قمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- هنٞمف أو
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 إدقمٞم٦م ُمـ ذًمؽ وهمػم واًمًجقد اًمريمقع ذم إقمغم ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ, ريب ؾمٌح٤من

 هذا ذم هٜم٤م سمغم: ٟم٘مقل ًمٙمـ ٓ,: اجلقاب اًم٘مرآن؟ ُمـ أومْمؾ ذًمؽ ومٝمؾ اعمٕمرووم٦م,

 إذا اعمٙم٤من, هبذا يتٕمٚمؼ يمٗمرع وإٟمام يم٠مصؾ ًمٞمس. اًم٘مرآن ُمـ أومْمؾ اًمِقرد هذا اعمٙم٤من

 أومْمؾ هلل آختحٞم٤مت هلل, اًمتحٞم٤مت ٟم٘مرأ  وإٟمام اًمٗم٤محت٦م ٟم٘مرأ  ُم٤م اًمّمالة ذم ًمٚمتِمٝمد ٚمًٜم٤مضم

ن٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م ٓ,: اجلقاب اًمٙمت٤مب؟ وم٤محت٦م اًمٗم٤محت٦م ُمـ اًم٘مرآن ُمـ  اًمتِمٝمد ذم اًمٗم٤محت٦م ىمرأ

ن٤م وإذا قمّمٞمٜم٤م,  .اشمٌٕمٜم٤م اًمتِمٝمد ىمرأ

َـّ  أو ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذع ومٚمام حمّٚمف, ذم رء يمؾ ووع احلٙمٛم٦م وم٢مذن  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم

ر؟ يم٤من هؾ رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة رسمف قمـ  هق إٟمام ٓ,: اجلقاب ُيٕمٚمِّؿ؟ يم٤من هؾ ُيذيمِّ

 ٓ ومٝمذا اًمؽماويح أثٜم٤مء ذم اًمتذيمػم ذم قمٜمدي إُمر خيتٚمػ ومٚمذًمؽ اعمحْم٦م, اًمٕم٤ٌمدة

 ٓ رضمٌؾ  اإلُم٤مم ُمثالً  يرى يم٠من ُمٜم٤مؾم٦ٌم ضم٤مءت إذا واطمدة طم٤مًم٦م ذم إٓ مهللا ُينمع,

 صالة ذم إوراد مجٚم٦م ُمـ ِورًدا يتخذ أن أُم٤م ومٞمٕمّٚمٛمف, ٤مماًم٘مٞم صالة اًمّمالة حيًـ

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿ و اًمديـ ذم آسمتداع ُمـ هق ومٝمذا اًمتذيمػم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم َ
ِ
 عم

ْٛمعَ  َأْخَ٘مك َأوْ  ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  ًَّ  .اًمٕم٤معملم رّب  هلل واحلٛمد ,[37:ق] ﴾ؿَمِٝمٞمدٌ  َوُهقَ  اًم

 هذا, سمٕمد ؾم١مال ومال اًم٘مٜم٤مقم٦م, شمٕمٚمٛمتؿ ُم٤م مجٚم٦م ذم اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمتؿ وًمٕمٚمٙمؿ

 .راؿمديـ وم٤مٟمٍمومقا 

 (32 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 وآخرة افؾقل أول بغ رمضان يف افؼقام صالة تؼسقم

ٛمقن إواظمر, اًمٕمنم ذم رُمْم٤من ذم ؿمٞمخ ي٤م أن حيدث ُم٤م :مداخؾة ًِّ  اًمّمالة ُيَ٘م

 دائؿ؟ ٟمٔم٤مم يٕمٜمل هذا وأصٌح ظمره,آ وذم اًمٚمٞمؾ أول ذم اًم٘مٞم٤مم صالة

 .سمدقم٦م: افشقخ

 قمغم وُٟمَخٗمِّػ اًمًٜم٦م ٟم٘مٞمؿ أن َوِدْدٟم٤م: يٕمٜمل.. يٙمقن يمٞمػ.. يمٞمػ ـمٞم٥م, :مداخؾة

 ٟمٗمٕمؾ؟ ومٙمٞمػ اًمٜم٤مس,
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رون,: افشقخ ٌَٙمِّ  سمـ ُأيبَّ  أُمر هق: يٕمٜملش أومْمؾ ي١مظمروهن٤م واًمتل» قمٛمر ىم٤مل يمام شُم

 يتحًس ظمرج وح٤م ومٗمٕمؾ, ٤مء,اًمٕمِم صالة سمٕمد سم٤مًمٜم٤مس اًم٘مٞم٤مم صالة ي٘مٞمؿ أن يمٕم٥م,

 [. أومْمؾ قمٜمٝم٤م يٜم٤مُمقن واًمتل هذه, اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م: ] ىم٤مل

 اًمٕمنم؟ ىمٌؾ هق ُم٤م قمغم احل٤مل يٌ٘مك: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداخؾة

 (00:  39:  51/ 719/واًمٜمقر اهلدى) 

 رمضان ؽر يف افؾقل ؿقام يف اجلامظة تؼع هل

ع هؾ ماًم٘مٞم٤م صالة :افسائل  رُمْم٤من؟ همػم ذم مج٤مقم٦م شُمنْمَ

 همػم ذم ىمٞم٤مم صالة قمغم اًمتداقمل جيقز ٓ: يٕمٜمل, ىمّمًدا ٓ قمٗمًقا  شمنمع: افشقخ

 جمتٛمٕملم يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م اًمٌٞم٧م, ذم اجلامقم٦م صالة ٟمّمكم مج٤مقم٦م ي٤م شمٕم٤مًمقا  يٕمٜمل, رُمْم٤من,

َـّ  اخل٤مـمر قمٗمق  .ي١مُمٝمؿ أن ومألطمدهؿ يّمٚمقا  أن هلؿ قم

 ؟مج٤مقم٦م زوضمتف ُمع يّمكم رُمْم٤من, همػم ذم:  افسائل

 .صدوم٦م إٓ ٓ, هذا: افشقخ

  (00:  26: 49/ 184/ واًمٜمقر اهلدى)



 يف مصحف مو الكراءة

 الرتاويح
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 ادصحف من افساويح صالة يف اإلمام ؿراءة حؽم

 ُمـ ي٘مرأ  وهق اًمؽماويح صالة ذم اًمٜم٤مس َي١ُمم أن ًمرضمؾ جيقز هؾ :افسائل

  ؟اعمّمحػ

, ذًمؽ أضم٤مز ُمـ ُمٜمٝمؿ, اًم٘مديؿ ُمٜمذ ٕمٚمامءاًم ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م هذه :افشقخ

 .يَمرهف ُمـ وُمٜمٝمؿ

 ُمـ يٙمـ مل أنف: إول اًم٥ًٌم:  اصمٜملم ًمًٌٌلم يمرهقه, اًمذيـ ُمع ٟمٗمز سَمُّمػه  أن٤م 

 و اًمٜم٤مس َي١ُمُمقن اًمؽماويح صالة ذم ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ, اًمًٚمػ قمٛمؾ

 ٕن ختتٚمػ: يمٞمػ ٤مئ٩ماًمٜمت ؿمقومقا  ؟ح٤مذا ضمدًا, ـمٌٞمٕمل أُمر وهذا سم٠مجدُّيؿ, اعمّم٤مطمػ

 .أئٛمتٜم٤م ُمثؾ يم٤مٟمقا  ُم٤م أئٛمتٝمؿ

 أئٛمتٜم٤م أيمثر اًمٞمقم, وضمؾ قمز اهلل ًمٙمت٤مب طمٗم٤مفم٤مً  يم٤مٟمقا , قمٚمامء يم٤مٟمقا  أئٛمتٝمؿ

ؿملم  ُمـ وفمٞمٗم٦م يم٠مي وفمٞمٗم٦م, اإلُم٤مُم٦م ص٤مرت ٕنف حتقيش: -ُم١ماظمذة وٓ- حُمَقِّ

 اًم٘مرآن حيٗمظ ىمٚمٜم٤م ُم٤م إذا يمٌػماً, ىمًامً  حيٗمظ أن اإلُم٤مم ذم اعمٗمروض, اًمدوًم٦م ذم اًمقفم٤مئػ

 اًمٜم٤مس ي١مم طمتك وضمؾ, قمز اهلل يمالم ُمـ يمٌػماً  ىمًامً  حيٗمظ وم٠من, آظمره إمم أوًمف ُمـ يمٚمف

 .ىمراءشمف يٛمٚمقا  وُم٤م

 ُيٜمَّقع ًَمـامَّ  ًمٙمـ يٛمؾ, ومٝمق اهلل يمالم يًٛمع يم٤من وًمق, اعمٚمؾ ـمٌٞمٕمُتف اإلٟم٤ًمن ٕن 

 سمتّمػم ُم٤مم,اإل يتٚمق ومٞمام ذهٜمف يْمع ح٤م ظم٤مص٦م ضمديدة, آي٦م ًمف يًٛمع يقم يمؿ يمؾ اإلُم٤مم

 اًمٜم٤مس َي١ُمُمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن  هق: إذاً  إول إُمر, ُمزدوضم٦م اًمٗم٤مئدة

  .سم٠مجدُّيؿ واعمّم٤مطمػ

 ًمٚمٜم٤مس إئٛم٦م إُم٤مُم٦م دمقيز سم٤مب ومتحٜم٤م إذا أنٜم٤م وٛمٜم٤ًم, وُمٝمؿ: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 .اًم٘مرآن سمحٗمظ اًمٕمٜم٤مي٦م قمـ إئٛم٦م سومٜم٤م سم٤معمّمحػ,

 إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد اًمًٝمؾ, ٤مُٕمرسم ًمٞمس طِمْٗمُٔمف اًم٘مرآن أن قمٚمامً  

 أؿمد إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي, سمف وشمٖمٜمقا  اًم٘مرآن هذا اىمرؤوا» سم٘مقًمف إُمر هذا
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ت٤مً   ش.قُمُ٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شَمَٗمٚمه

»  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٞم٘مقًمف  اًمذي اًمٙمالم هذا شمٕمرومقن اًمٕمرب ُمٕمنم أنتؿ 

ت٤مً  أؿمد  دام ُم٤م إٓ احل٤مومظ, صدر ُمـ يتٗمٚم٧م اًم٘مرآن هٙمذاش قُمُ٘مٚمٝم٤م ُمـ إلسمؾا ُمـ شَمَٗمٚمه

 .سم٤محلٗمظ ىم٤مئامً  قمٚمٞمف

 سم٤معمّمحػ, أىمرؤوا ًمٚمٜم٤مس سمت٘مقل ح٤م وأن٧م, اًمراطم٦م سمٞمٓمٚمٌقا  اًمٞمقم اًمٜم٤مس 

 .اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد ُمـ هذا وًمٞمس أرطمتٝمؿ,

ٝمؿ أنؽ اًمنميٕم٦م ُم٘م٤مصد   هذا اىمرؤوا» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اًمٕمٜم٤مي٦م قمغم حَتُْمه

 :وضمٝملم قمغم اًمٕمٚمامء ومنه - ُمٕمٜم٤مه ُم٤م - سمف وشمٖمٜمقا  - ُمٗمٝمقم - ًم٘مرآنا

 دون اًمدٟمٞم٤م أضمر سمف شمٓمٚمٌقا  أن قمـ سمف اؾمتٖمٜمقا  أي سمف, شَمَٖمٜمَّقا : إول اًمقضمف 

اء سمٕمض يٗمٕمؾ يمام أظمرة,  وومٞم٤مت عمٜم٤مؾم٦ٌم ُيدقمقن طمٞم٨م إؾمػ, ُمع اًمٞمقم اًمُ٘مرَّ

 ُمـ ُمًٛمك أضمر قمغم ُمٕمف شمٗمؼوم٤م اعمِمٝمقر اعم٘مرئ أو اعمِمٝمقر اًم٘م٤مرئ ُيدقمك وُمآتؿ,

 يٙمقن اًم٘مراءة ـمقل ىمدر وقمغم ﴾يس﴿ ؾمقرة اعمٞم٧م روح قمغم ُمثالً  ًمف, ي٘مرأ  ؿم٤من

 .دم٤مرة ص٤مرت ٕنف إضمر, ـمقل

 أيش سمف وشمٖمٜمقا » سم٘مقًمف قمٜمف, آٟمٍماف إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؿم٤مر اًمذي هذا 

 .اًمدٟمٞم٤م أضمر حتّمٞمؾ قمـ اًم٘مرآن سمتالوة اؾمتٖمٜمقا 

 اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام يٕمٜمل سمف شمٖمٜمقا  ضمداً  ووضمٞمف ُمٕم٘مقل ُمٕمٜمك هق: اًمث٤مين اعمٕمٜمك 

 سم٠مصقاشمٙمؿ اًم٘مرآن ًَمٞمِّٜمقا ش سم٠مصقاشمٙمؿ اًم٘مرآن زيٜمقا  أو طمًٜمقا » أظمر احلدي٨م ذم

ـَ  مل ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٜمف وأسح  هلل»  آظمر وطمدي٨مش ُمٜم٤م ومٚمٞمس سم٤مًم٘مرآن يتٖم

 ش.سمف جيٝمر سمف يتٖمٜمك اًم٘مرآن, ي٘مرأ  ًمٜمٌل   َأَذٟم٤مً  أؿمد

 ُمـ أيمثر رء هٜم٤مك ًمٞمس ًمّمقٍت, اؾمتامقم٤مً  يٙمقن ُم٤م أؿمد وضمؾ قمز اهلل أن أي 

 .سمف صقشمف يرومع سمف يتٖمٜمك اًم٘مرآن ي٘مرأ  ٟمٌل صقت

 سم٤معمٕمٜمك اًمتٖمٜمل هبذا اعم٘مّمقد ًمٞمس ًمٙمـ ضمدًا, ومٞمف ُمرهمقب أُمر سم٤مًم٘مرآن وم٤مًمتٖمٜمل 

 يٜمٌٖمل هذا, اًمٖمرسمٞم٦م اًم٘مقاٟملم وٓ اعمقؾمٞم٘مٞم٦م, اًمت٘م٤مؾمٞمؿ قمغم اًم٘مرآن ٟم٘مرأ  أن هق اًمث٤مين,



 137 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مراءة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح 

 اًم٘مرآن ُي٘مرأ  أن يٜمٌٖمل وإٟمام وضمؾ, قمز اهلل يمالم ٕنف ذًمؽ: ُمثؾ قمـ اًم٘مرآن ُٟمَرومِّع أن

 أنف ُرئل اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُرئل إذا ُمـ ىمراءًة, ظمػميمؿ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

ءًة, اًمٜم٤مس ظمػم هذاش اهلل خيِمك  .اهلل خيِمك أنف ومٞمف شمٔمـ اًم٘مرآن ي٘مرأ  ؾمٛمٕمتف إذا ُمـ ىمرا

 سمٕمض يٓمٚمع اًمذي اًمتٜمٖمٞمؿ وذاك اًمٜمزول, وهذا اًمّمٕمقد هذا و اًمتٓمري٥م ذاه أُم٤م 

قَم٤مق, اًمّمٞم٤مح ُمـش اًمٜمٌل قمغم صؾ مهللا يمذا, اهلل زادك اًمٚمـــــــــف,: » اًم٘مراء  هذا واًمزه

 ح٤م اإلصٖم٤مء اعمًتٛمٕملم واضم٥م وإٟمام, أبداً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن شمالوة ذم إدب ُمـ ًمٞمس

 قمـ يٍمومٝمؿ هذا واًمزقم٤مق اًمّمٞم٤مح هذا أُم٤م, ومٞمف دسمراًمت و اهلل يمت٤مب ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ُيتغم

   وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمالم ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ُيتغم ح٤م اإلصٖم٤مء

 ُيٗمنَّ ش سمف وشمٖمٜمقا  اًم٘مرآن, هذا اىمرؤوا»  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن: اًمِم٤مهد

 .ٚمٝم٤مقُم٘مُ  ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل, صدور ُمـ شَمَٗمٚمهت٤مً  أؿمد إٟمف سمٞمده, حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي  سمٛمٕمٜمٞملم

 .اعمّمحػ ُمـ ظم٤مص٦م اًمؽماويح, صالة ذم اًم٘مراءة ذقمٞم٦م ٟمرى ٓ: وذاك هذا ُمـ 

 أن يْمٓمر أنف اًم٘مرآن ذم ي٘مرأ  اًمذي أن اًمًٕمقدي٦م, ذم ٓطمٔمٜم٤مه رءٌ  ذًمؽ إمم ُيْم٤مف 

 اهلدوء ُمع شمتٜم٤مؾم٥م ٓ طمريم٤مت جيٚم٥م أن يْمٓمر اعمّمحػ ُمـ ي٘مرأ  اًمذي, سم٤محلريم٤مت ي٠ميت

 ذم اؾمٙمٜمقا » اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اًمّمحٞمح دي٨ماحل ذم ضم٤مء وم٘مد اًمّمالة, ذم واخلِمقع

 ظم٤مؿمٕم٤مً  اجل٤مُمدة, اخلِم٦ٌم ُمثؾ يٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمّمالة ذم ٟم٘مػ طمٞمٜمام ٟمّمكم يٕمٜملش اًمّمالة

 هذه احلريم٤مت أُم٤م, قمٚمٞمف ي٘مػ ظمِم٦ٌم سمٞمٔمٜمف اًمٓمػم اًمؼمي٦م ذم صغم ًمق طمتك اهلل, يدي سملم

 ش.اًمّمالة ذم قا اؾمٙمٜم» اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا ظمالف ومذًمؽ ًمٚمّمالة, اعمُـٜم٤َمومٞم٦م

 إسمٓمف, حت٧م اعمّمحػ يْمع ُمـ ُمٜمٝمؿ اعمّمحػ, ُمـ ي٘مرؤون اًمذيـ سمٕمض رأجٜم٤م 

ه صمؿ  وومٕمٚمف ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم اهلل ذع يمام يديف يرومع أن يًتٓمٞمع ٓ يده ذم ُُمَٖمّٚمؾ يم٠منف شمرا

 ؾمجد إذا يم٤من طمٞم٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمجقد يًجد أن يًتٓمٞمع ٓ صمؿ, وقمٛمٚمف

 ُم٤م ًمٙمـ شمٕمرومقه٤م يٛمٙمـ اًمًٜم٦م, هذه شمٕمرومقا  اهلل ؿم٤مء إن وًمٕمٚمٙمؿ إسمٓمٞمف, قمـ ضم٤مذم

 .اًمِمٙمقر قم٤ٌمدي ُمـ وىمٚمٞمؾ يٗمٕمٚمٝم٤م, ُمٜمٙمؿ وم٘مٚمٞمؾ ومٕمٚمتقه٤م إذا أو شمٗمٕمٚمقه٤م

 وىمع اًمًٜم٦م هبذه ي٠ميت أن أراد ًمق إسمٓمف, حت٧م اعمّمحػ ُيٚم٘مل اًمذي ومٝمذا 

  .يده ُمـ اعمّمحػ



ـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    138   اًم٘مراءة ُم

  .ؿمٞمخ ي٤م اًمٓم٤موًم٦م قمغم حيٓمف: افسائل

 يٛمد سمده ُم٤م اًمٓم٤موًم٦م قمغم سمٞمحٓمف ح٤م يمامن, قٟم٤مسمٕمٞم ؿمٗمٜم٤م ؿمق ًمؽ أىمقل ُم٤م: افشقخ

 ُمـ اعمّمحػ سمٞمٙمقن ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس, هذه طمريم٤مت يمٚمٝم٤م, قمٜمف سمٕمٞمد طمده, هق هذا, يده

 يمٚمٝم٤م, احلريم٤مت هذه قمـ أهمٜم٤مهؿ اهلل, ضمٞمٌف ذم سمٞمحٓمف ؟إيف سمٞمٕمٛمؾ اًمّمٖمػم احلجؿ

 ,سم٤مًم٘مرآن اإلؾمتٖمٜم٤مء قمـ سمذًمؽ واؾمتٖمٜمقا  اعمّمحػ, ُمـ اًم٘مراءة اؾمتحًٜمقا  أهنؿ ًمقٓ

 .يمٗم٤مي٦م اجلقاب أظمذت أفمـ, يمٌػم ظمٓم٠م وهذا

  (00:  57: 50/  130/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  00: 28/   131/  واًمٜمقر اهلدى)

 افساويح صالة يف ادصحف من اإلمام ؿراءة

 ُمـ هلؿ وي٘مرؤون اًمؽماويح ذم اًمٜم٤مس َي١ُمُُمقن ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل ٟمحـ: افشقخ

 ًمٙمٜمف وطمديث٤ًم, ىمديامً  اًمٕمٚمامء سملم اظمتالف ومٞمف ٤منيم وإن ُمنموع همػم أُمر هذا اعمّمحػ,

ي ذًمؽ ٕن ُمنموع, همػم  سم٤مًم٘مرآن سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م ي٘م٤مل ُم٤م سم٠مىمؾ آهتامم قمدم إمم ُي١َمدِّ

 اًم٘مرآن, هذا اىمرؤوا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم ذيمرٟم٤م يمام وسمحٗمٔمف,

ت٤مً شَمٗمَ  َأؿَمده  إٟمف سمٞمده, حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشَمَٖمٜمَّقا  وشمٕم٤مهدوه,  ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ ٚمه

 ُمـ اىمرؤوا إٟمف: ظمّمقص٤مً  اعم٤ًمضمد وٕئٛم٦م قمٛمقُم٤ًم, ًمٚمٜم٤مس ىمٚمٜم٤م وم٢مذاش قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ

ء اًم٘مٞم٤مم, صالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن  رُمْم٤من, همػم ذم أو رُمْم٤من ذم شمراويح ؾمقا

٦م وشَمَٕمٓمَّٚم٧م ُم٤ٌمذًة, اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة إمم ريمٜمقا  ُمٕمٜم٤مه٤م ز يم٤مٟم٧م اًمتل اهلِٛمَّ  هؿحُتَٗمِّ

 .اًم٘مرآن سمحٗمظ سم٢ميش؟ ًمٚمٕمٜم٤مي٦م وشمدومٕمٝمؿ

: سمٞم٘مقل اًمكم اًم٤ًمسمؼ رأجٜم٤م قمـ ٟمرضمع ٟمحـ طمٞمٜمئذٍ  هٜم٤م, ُم٤مر اًمتٗمًػم هذا يم٤من ومٚمق

 اًمًٚمػ زُمـ ذم ُمٜمتنماً  هذا وًمٙم٤من اعمّمحػ, ُمـ اإلُم٤مم ي٘مرأ  أن ُمٙمروه إٟمف

 . اًمٜم٤مس ظمػم سم٠مهنؿ وشمٙمرراً  ُِمراراً  ُُم١َميّمديـ ٟم٘مقل اًمذي اًمّم٤مًمح,

 اًمقاطمدة؟ أي٦م يمررت اإذ ـمٞم٥م,: افسائل



 139 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   حػ ذم اًمؽماويحاًم٘مراءة ُمـ ُمّم 

 وُم٤م اًمتٙمرار إمم ريمٜم٧م إذا أن٧م أنؽ ُمٕمٜم٤مه٤م هذا ٕنف ذاك: أظمق هذا ٓ,: افشقخ

 هذا ًمٙمـ اًم٘مرآن, سمحٗمظ ًمٚمٕمٜم٤مي٦م اًمٜم٤مس ًمدومع هق ىمٚمٜم٤م ُم٤م: ٟم٘مقل ٟمحـ سم٤محلٗمظ, اقمتٜمٞم٧م

 احلرص طمٞم٨م ُمـ واطمدة, ُمث٤مسم٦م ذم  اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس ٟمجٕمؾ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ أظمػماً 

 ي٤م واهلل» ىم٤مل اًمكم إقمرايب شمٕمرومقن أنتؿ ـمٌ٘م٤مت, اًمٜم٤مس اعمًتح٦ٌم ًمألُمقر واًمٕمٜم٤مي٦م

 ش.أن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل

قن ُمٜمٝمؿ, أطمًـ ٟم٤مس اًمٗمرائض قمغم ُيـح٤مومٔمقا  سم٠من ُمٜمٝمؿ ٟمٙمتٗمل وم٤مًمٜم٤مس   َيُْمٛمه

 اًمٜمقاومؾ, قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذًمؽ إمم ُيِْمٞمٗمقن ٟم٤مس اًمرواشم٥م, اًمًٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م إًمٞمٝم٤م

 .أظمره إمم ُم٤مئتلم ٟم٤مس وذم آي٦م, ُم٤مئ٦م ٟم٤مس أي٤مت, اًمٕمنم حيٗمٔمقا  ٟم٤مس

ٌِّؼ أن ومٕمٚمٞمف اًمٜم٤مس ظمػم ُمـ يٙمقن أن ؿم٤مء ومٛمـ ـمٌ٘م٤مت, اًمٜم٤مس   .أطمدهؿ ىمقل ُيَٓم

 ومتِمـــــــــــــــــــــــٌٝمقا إن مل شمٙمقٟمـــــــــــــــــــــــقا ُمـــــــــــــــــــــــثٚمٝمؿ

 

ٌف سمــــــــــــــــــــــــــــ٤ـمًمٙمرام ومــــــــــــــــــــــــــــاـلُح    إن اًمتِمـــــــــــــــــــــــــــــ

 ُم٤م هذا همػمه, قمٛمؾ وسمٜمٕمٛمؾ ومالن, ُمثؾ: ٟم٘مقل سمِْدٟم٤م ٟمحـ سمّمقرة ٟم٠ميت أن أُم٤م     

 . واوح نيٙمق

  (00:  07:  28/ 265/واًمٜمقر اهلدى)

 محل وحؽم افساويح صالة يف ادصحف من افؼراءة حؽم

 فتذـره باإلمام ادؼتدين أحد من ادصحف

 ُمـ يمثػماً  أن: وهل رُمْم٤من, ؿمٝمر يمؾ ذم اًمٞمقم يمثػماً  شم٘مع ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك: افشقخ

 ٓ ُم٤ٌمذًة, ّمحػاعم ُمـ ي٘مرؤون اًم٘مٞم٤مم, صالة سم٤مًمٜم٤مس ي٘مقُمقن طملم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م

 !أروٜم٤م؟ ذم واىمع هق يمام أروٙمؿ ذم واىمع هذا سمد

 اًمٕمٚمامء سمٕمض وهٜم٤مك ٓ,: ومجقايب أن٤م أُم٤م ُمنموع؟ هذا هؾ: ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م! ـمٞم٥م 

 طمٞم٨م ُمـ صحٞمح٦م رواي٦م ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ سمغم,: ومٞم٘مقًمقن ذًمؽ, ُيـِجٞمزون إوم٤موؾ

 ُمـ ومٞم٘مرأ  رُمْم٤من ذم َي١ُمُمٝم٤م همالم هل٤م يم٤من قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م أن اًمًٜمد



ـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    140   اًم٘مراءة ُم

 .صحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه اعمّمحػ,

 متثؾ هل سمٕم٤مُم٦م, اًمًٚمػ ُمٜمٝم٩م مُتَثِّؾ ٓ اًمرواي٦م هذه أن: اًمرواي٦م هذه قمـ ضمقايب أن٤م أُم٤م 

ًٓ  اعم١مُمٜملم أم رأي  وشمّمكم اعمًجد إمم خترج أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ٓ اًمتل وهل قم٤مئِم٦م, اًمًٞمدة أو

 .اًمٜمقاومؾ ُمـ هق اًمذي ٞم٤مماًم٘م صالة قمـ ومْمالً  اًمٗمرائض, اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع

 .داره٤م قم٘مر ذم شمّمكم أن هب٤م ُيًتح٥م سمؾ قمٚمٞمٝم٤م, ذًمؽ جي٥م ٓ وم٘مط ًمٞمس صمؿ 

 ضم٤مُمع يمًٚمػ اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًمًٚمٗمل اًمققمل شُمـٛمثؾ ٓ: أوًٓ  ىمٚم٧م يمام هذه: وم٢مذاً 

 .آظمره إمم اًمٕمٚمؿ ًمٓمالب.. ًمٚمٕمٚمامء.. ًمٚمرضم٤مل

 .اًمٕمٌد وهمالُمٝم٤م اعم١مُمٜملم سم٠مم ظم٤مص٦م ىمْمٞم٦م هذه: وصم٤مٟمٞم٤مً  

٤ٌمقم٤مً  دمقز: ٟم٘مقل دمقز؟ اًمّمقرة هذه ُمثؾ إن: ىم٤مئؾ ىم٤مل ومٚمق   .اعم١مُمٜملم ٕم اشمِّ

 هذا اعم٤ًمضمد, ذم اًمرضم٤مل َي١ُمُمقن اًمذيـ اعم٤ًمضمد ٕئٛم٦م قم٤مُم٦م ؾمٜم٦م شُمـجٕمؾ أن أُم٤م 

 .اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ظمالف

 اعمٜمٝم٩م خت٤مًمػ اجلزئٞم٦م, يمٝمذه ضمزئٞم٦م ضم٤مءت وم٢مذا ؾمٚمٗمٞمقن, ٟمحـ أنٜم٤م إمم رضمٕمٜم٤م 

 وٓ ُُمَٕمّٞمٜم٦م صقرة وٟمٕمٓمٞمٝم٤م ٟمًتثٜمٞمٝم٤م أو ُمٓمٚم٘م٤ًم, اًم٘م٤مقمدة ُمـ ٟمخرضمٝم٤م أن وم٢مُم٤م اًمٕم٤مم,

 .اًم٘م٤مقمدة خت٤مًمػ

 شمِمٌف هذه ذايمرُتؿ, وُمـ طمٗمٔمٝمؿ ُمـ اًمٜم٤مس ي١مُمقن اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أن: وم٤مًم٘م٤مقمدة 

 ُمـ شمٕمقيذة اؾمتٕمٛمؾ أنف إَُول اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ َيِرد مل أنف ُمع اًم٘مْمٞم٦م, شمٚمؽ

 ىمْمٞم٦م هذه ًمٙمـ قم٤مئِم٦م, اًمًٞمدة قمـ ورد هذا اًمّمح٤مسم٦م, قمـ يرد مل هذا اًم٘مرآن,

 ُمـ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ىمراءة دمقيز سم٤مب ومتح إن: وم٠مىمقل َأزيد صمؿ ٟمٕمؿ,: أىمقل أن٤م صمؿ ظم٤مص٦م,

 أٓ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦مً  ذيٕم٦مً  ُيَٕمٓمِّؾ رُمْم٤من, ىمٞم٤مم ذم اعمّمحػ

 أؿمد إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشَمَٖمٜمَّقا  اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا »: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: وهل

ت٤مً   . «قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شَمَٗمٚمه

 .وذه٥م و٤مع ُيْدَرس مل إن ٕنف ودراؾمتف: سمحٗمٔمف اقمتٜمقا : ُمٕمٜم٤مه اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا

 اعمّمحػ اومتح.. اًم٘مرآن حتٗمظ أن رضورة شمقضمد ٓ: اعم٤ًمضمد ٕئٛم٦م ىمٞمؾ وم٢مذا 



 141 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مراءة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح 

 .شمّمكم وأن٧م اًمّمٗمح٤مت شم٘مٚم٥م ُمٜمٝم٤م شم٘مرأ  قم٤مًمٞم٦م, ـم٤موًم٦م قمغم ووٕمف

 سمف ُأُمروا اًمذي اًم٘مرآن يتٕم٤مهدوا أن قمـ إئٛم٦م, هل١مٓء قمٛمكم سف: ُمٕمٜم٤مه هذا 

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ

 خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م سمؾ سمدقم٦م, وم٘مط ًمٞمس ًمٚمًٜم٦م, اعمخ٤مًمٗم٦م اًمٌدع ُمـ شمٙمقن هذه: إذاً 

 .يٕمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  ًمق حم٤مرسمتٝم٤م قمغم ُمتٗمؼ ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م واًمٌدقم٦م ًمٚمًٜم٦م,

 احلرام اعمًجد ذم ظم٤مص٦م أن اٟمتنمت اًمتل[ اًمّمقرة] هذه ِجٞمزٟمُ  ٓ ومٜمحـ وهلذا 

 .اًمٙمريؿ اعمّمحػ ُمـ.. ُم٤ٌمذةً  اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرأ  أن طمقًمف, اًمتل اعم٤ًمضمد ُمـ همػمه وذم

 ًمٚمًٜم٦م شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف صمؿ سمٕم٤مُم٦م, اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل: أوًٓ  ٕنف 

 .مت٤مُم٤مً  يمذاك ومٝمذا اًمٙمريؿ, اًم٘مرآن سمتٕم٤مهد شم٠مُمر اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 هذا ومٝمؾ أظمٓم٠م, إذا طمتك اعمّمحػ, ُمٕمف ىم٤مرئ وراءهؿ ي٘مػ أطمٞم٤مٟم٤مً  :مداخؾة 

  أظمرى؟ سمّمٗم٦م ٟمٗمًف احلٙمؿ

 . ًمتٚمؽ اًمًٞمئ٦م أصم٤مر ُمـ هذا سمؾ ـمٌٕم٤ًم, ٟمٗمًف: افشقخ

 اعمّمحػ, ُمـ ي٘مرأ  إُم٤مم وراء أقمٚمؿ, واهلل اًمٓم٤مئػ ذم أفمـ ُمرة صٚمٞم٧م أن٤م ٟمٕمؿ,

 !اهلل ؾمٌح٤من اٟمٔمر

 وأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م ُأطمدصم٧م ُم٤م: إثر أتذيمر اًمٌدع قمـ ثاًمَتَحده  سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أن٤م دائامً  

 إسمٓمف, حت٧م اعمّمحػ يْمع يريمع أن يريد يٜمتٝمل اإلُم٤مم؟ هذا يٗمٕمؾ يم٤من ُم٤مذا ؾمٜم٦م,

 سمٕمض ذم اعمرأة يمًجقد ؾمجقده؟ يٙمقن يمٞمػ.. ريمققمف يٙمقن يمٞمػ هذا شمّمقر

ه اًمذي ُم٤م اعمذاه٥م,  ُم٤م ه,هذ اًمٌدقم٦م إطمداصمف هق اًمًٜمـ؟ سمؾ اًمًٜم٦م هذه عمخ٤مًمٗم٦م ضَمرَّ

 .ؾمٜمـ ُأُمٞمت٧م إٓ سمدقم٦م ُأطمدصم٧م

 (00:  23:  14/ 544/واًمٜمقر اهلدى) 

 (00:  27:  16/ 544/واًمٜمقر اهلدى) 



ـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    142   اًم٘مراءة ُم

 اإلمام دتابعة مصحػاً  افساويح يف ادلموم محل

 ـمٌٕم٤مً  يّمػ ي٘مقم أن -اًمؽماويح صالة ذم ظم٤مص٦م- ًمٚمٛم٠مُمقم جيقز هؾ :ادؾؼي

 ومٞمف؟ ٔمرًمٞمٜم اإلُم٤مم, وراء ُمّمحٗم٤مً  ومٞمحٛمؾ اإلُم٤مم, وراء

 .اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس هذا ٓ, ,ٓ: افشقخ

 ضم٤مئزة؟ ومّمالشمف ومٕمؾ وإن :ادؾؼي

 .ضم٤مئزة صالشمف: افشقخ

 .اًمًٜم٦م ظمالف: ٟم٘مقل ًمٙمـ :ادؾؼي

 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 ( 00:  21: 15/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بادصحف افؼقام صالة يف افؼرآن ؿراءة

 عمّمحػ؟سم٤م اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًم٘مرآن ىمراءة جيقز هؾ :مداخؾة

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم َذّ  ويمؾ          ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: افشقخ

ٝمؿ؟ يم٤من ُمـ اًم٘مٞم٤مم, صالة قمٛمر قمٝمد ذم شُمَّمّٚمقن أن أنٗمًٙمؿ شمّمقروا  َي١ُمُمه

 .يمٕم٥م سمـ ُأيب

 .ُأيب قمٜمدٟم٤م ومٞمش ُم٤م :مداخؾة

 .ُأبٞم٤ًّم ٟمقضمد ٓزم وًمذًمؽ: افشقخ

 إيش؟ ٟمٕمٛمؾ يٕمٜمل ُٟمقضمده طمتك ـم٥م, :مداخؾة

 .ُأيب ٟمّمػ وٓ ُأبٞم٤مً  شمقضمد ٓ ـمري٘م٦م وهذه: قخافش

ر: وًمذًمؽ   هذا شمٕم٤مهدوا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اعمٕمروف, سم٤محلدي٨م ُأَذيمِّ



 143 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مراءة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح 

ت٤مً  َأؿَمده  إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشمٖمٜمقا  اًم٘مرآن,  ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شَمَٗمٚمه

 .اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدواش.. سمٕم٘مٚمٝم٤م اإلسمؾ

 إُم٤مم ٕي اطمؽماُمل ُمع ُم١ماظمذة وٓ اعمّمحػ, ُمـ اعم٤ًمضمد ذم اًمٜم٤مس ي١مُمقن اًمذيـ 

ُذوا ُم٤م: إهنؿ إىمؾ قمغم أىمقل يم٤ًممم, إهنؿ أىمقل ُم٤م ه١مٓء اعمّمحػ, ُمـ اًمٜم٤مس ي١مم  هذا َٟمٗمَّ

 .احلدي٨م مت٤مم ذم شمٌلم شمٕم٤مهدوا؟ ُمٕمٜمك ُم٤مش.. اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا» اًمٜمٌقي إُمر

راً  احل٤مومظ ُئْمِٝمر مل إذا   يمام ُمٜمف ومًٞمٜمٗمٚم٧م هن٤مرًا, ًمٞمالً  اًم٘مرآن ُمـ حيٗمٔمف ح٤م ُُمَٙمرِّ

 .ُمراسمٓمٝم٤م ُمـ قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اًمِم٤مردة اإلسمؾ شمٜمٗمٚم٧م

 أطم٘مد: ومٞم٘م٤مل اعمثؾ, هب٤م ُييب ـمٌٕمٝم٤م سم٠من اإلسمؾ, أصح٤مب قمٜمد اإلسمؾ ُمٕمرووم٦م 

 .ُمتٞمٜم٤مً  يم٤من ُمٝمام احلٌؾ ًمٞم٘مٓمع إٟمف طمتك اًمنمود: وؿمديد احل٘مد, ؿمديد ومٝمق مجؾ, ُمـ

ت٤مً  َأؿَمده  إٟمف: »اإلسمؾ أصح٤مب اًمٕمرب ـم٥مُيـخ٤م وهق اًمًالم, قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ   شَمَٗمٚمه

 ش.قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ

ـَ  مل وم٢مذا   قمـ ؾم٘مط اًمٌٕمض سمف ىم٤مم إذا يمٗم٤مئل واضم٥م وهذا اعمًٚمٛملم, ُمـ أومراد ُيْٕم

 اًمًٚمػ هٙمذا يم٤من هؾ اعمّمحػ, ُمـ ًمٚم٘مراءة يٚمج١مون أن إمم يْمٓمرون اًم٤ٌمىملم,

 .يمذًمؽ يٙمقٟمقا  مل ـمٌٕم٤مً  اًمّم٤مًمح؟

ٜمقن اًم٘مرآن, حيٗمٔمقن ـمٚم٦ٌم ُٟمقضمد أن ُمـ سمد ٓ: اً إذ  ًِ  وسم٤مًمت٤مزم اًم٘مرآن, شمالوة وُيـْح

قن  اًمٕمؼمة ٕن ؿمٞمقظم٤ًم: يم٤مٟمقا  ورائٝمؿ ُمـ واعم٘متدون أـمٗم٤مًٓ, يم٤مٟمقا  وًمق اًمٜم٤مس َي١ُمُمه

 .سم٤مًمٕم٤ممل وًمٞمس سم٤محل٤مومظ

 ٕهنؿ اًمِم٤ٌمب: وراء ُأصكم اًمثامٟملم قمغم أذوم٧م ىمد وشمروٟمٜمل يمثػماً  أن٤م: وًمذًمؽ 

 ًمٙمت٤مب أىمرأهؿ اًم٘مقم ي١مم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف شمٓمٌٞم٘م٤مً  ًمٚم٘مرآن ُمٜمل ظأطمٗم

 وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م, وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢منش »اهلل

ـ ذم يم٤مٟمقا  وم٢من» اًمث٤مًمث٦م, اعمرشم٦ٌم ذم أن٤م؟ يمٜم٧م أجـش.. ؾمٜم٤مً  ًِّ ء اًم  ش.هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقا

 .اهلل ًمٙمت٤مب هؿأىمرؤ اًم٘مقم ي١مم: إذاً  

 .اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مقم ي١مم أن ومٞمج٥م 
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 ُمـ أيمثر حيٗمٔمقن صٖم٤مر صٌٞم٤من هٜم٤مك يٙمقن ىمد أنف أقمٚمؿ هذا, أىمقل طملم وأن٤م 

 هذا شمٓمٌٞمؼ ذم اخلط هذا ؾمٚمقك ويٙمقن اًمّمالة, ُيـحًٜمقن ٓ ىمد وًمٙمـ يم٤ٌمر, رضم٤مٓت

٤مظ إـمٗم٤مل ه١مٓء سمٕمض ًمتٕمٚمٞمؿ ذقمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م احلدي٨م,  طمتك اًمّمالة, يمٞمٗمٞم٦م احلُـٗمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م أُمر يمام حيًٜمقهن٤م وسمّمالة اًمٜم٤مس, وي١مُمقن اجلامقم٦م ُمع ُيَّمٚمهقه٤م

ر: وظمت٤مُم٤مً    أبقه ؾمٚمٛم٦م, أيب سمـ قمٛمر اؾمٛمف اًمّمح٤مسم٦م صٖم٤مر ُمـ رضمؾ سمحدي٨م ُأَذيمِّ

 قمٚمٞمف هجرشمف ىمٌؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل آُمٜمقا  اًمذيـ إنّم٤مر أوائؾ ُمـ يم٤من ؾمٚمٛم٦م أبق

 .اعمديٜم٦م إمم اًمًالم

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ًمٚم٘م٤مء ُمٕمتٛمريـ, ُمٙم٦م إمم يذهٌقن سمؾ ُيـٝم٤مضمرون إنّم٤مر ه١مٓء ويم٤من 

 .ضمديدة ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم ُمـ ٟمزل ىمد يٙمقن ىمد ُم٤م ُمٜمف وًمٞمتٚم٘مقا 

 ضمديد طمٙمؿ ُمٕمٝمؿ إنّم٤مر, يم٤ٌمر ُمـ ومج٤مقم٦م هق ورضمع ُمرة, أبقه وم٤ًمومر 

 .مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن وهل إي٤مه, اًمرؾمقل قمٚمٛمٝمؿ

 اًمّمالة وهق ضمديداً  طُمْٙمامً  حيٛمٚمقن وهؿ ومج٤مؤوا ومرادى, َّمٚمهقنيُ  ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟمقا  

 إمم.. اهلل ًمٙمت٤مب أىمرأهؿ اًم٘مقم ي١مم: »احلدي٨م هذا اًمرؾمقل وقمٚمٛمٝمؿ اجلامقم٦م, ُمع

 ش.احلدي٨م آظمر

 ُمٜمل, أطمٗمظ جيدوا ومل ُمٜمل, أىمرأ  جيدوا ومٚمؿ اعمديٜم٦م, ذم ومٜمٔمروا: هذا قمٛمر ىم٤مل 

 شمًع قمٛمره سم٤مًمٙمثػم يٕمٜمل اًمرواي٦م, ضم٤مءت هٙمذا واًمت٤مؾمٕم٦م, اًم٤ًمسمٕم٦م سملم وقمٛمره

ُمقين: »ىم٤مل ؾمٜمقات  ش.إُم٤مُم٤مً  هبؿ ُأَصٚمِّـل وَمَ٘مدَّ

 .سم٤مًمٙمثػم ؾمٜملم شمًع اسمـ صٖمػم ـمٗمؾ وراء ُيَّمٚمهقا  سمٚمحًك  يم٤ٌمر ِرضَم٤مٓت 

 .مخٞمؾ صم٘مٞمؾ ىمامش ُمـ إزاراً  يٕمٜمل ؿمٛمٚم٦م, احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام قمٚمٞمف يم٤من أنف ـمٗمقًمتف وُمـ 

 ظمٚمػ ُيَّمٚمهقن واًمٜم٤ًمء ومقىمف, ُمـ ًم٘مامشا هذا يرشمٗمع يم٤من يًجد يم٤من ومٚمام 

 .قمقرشمف ُمـ رء ومٞمٜمٙمِمػ اًمًٜم٦م هل يمام اًمرضم٤مل

ٚمِّؿ يم٤مد ومام  ًَ : اًمرضم٤مل وراء ُمـ شمّمٞمح سم٤مُمرأة وإذ اًمّمالة, ُمـ اًمٖمالم هذا ُي

 ش..إُم٤مُمٙمؿ إؾم٧م قمٜم٤م اؾمؽموا»



 145 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مراءة ُمـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح 

 .اًمثقب هبذا ومرطمل سمٛمثؾ ومرطمل سمٌمء ومرطم٧م ومام صمقسم٤ًم, زم وم٤مؿمؽموا: »ىم٤مل اًمٓمٗمؾ ي٘مقل 

 .اًمٙم٤ٌمر اًمرضم٤مٓت َأمَّ  ذًمؽ ُمع ؾـمٗم 

 .اًمّم٤مًمح سمًٚمٗمٜم٤م ٟمتِمٌف وأن اًم٘مرآن, سمحٗمظ ُٟمٕمٜمك أن[ قمٚمٞمٜم٤م: ]وم٢مذاً  

 ( 00:  35: 40/   694/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلطل يف افوؿوع خوف مصحف من افساويح يف اإلمام ؿراءة

 ذم ي٘مرأ  اخلٓم٠م, ذم ي٘مع أن ظمقف اًمؽماويح, صالة ذم ًمإلُم٤مم هؾ :مداخؾة

 أُم٤مُمف؟ ومٞمْمٕمف ُمّمحػ

 .اًم٘مرآن ي٘مرأ  طمٞمٜمام ظمٓم٠م ذم ي٘مع أن خيِمك ٓ اًمذي ذا ُمـ ذًمؽ, ًمف ًمٞمس: افشقخ

 .اخلٓم٠م ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مع يم٤من اًم٘مرآن قمٚمٞمف ُأنزل اًمذي يم٤من إذا 

 يتٕمٚمؼ: وأظمر اًمّمالة, سمخ٤مرج يتٕمٚمؼ أطمدمه٤م هلذا, ُمث٤مٓن أن حييين هٜم٤مك 

 .اًمّمالة داظمؾ ذم

 اعمًجد, يقُم٤مً  دظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »اًمٌخ٤مري حصحٞم ذم ضم٤مء وم٘مد: إول أُم٤م 

َرين ًم٘مد ومالٟم٤مً  اهلل رطمؿ: وم٘م٤مل اًم٘مرآن, ي٘مرأ  ىم٤مرئ٤مً  ومًٛمع  ش.ُأنًٞمتٝم٤م يمٜم٧م آي٦م َذيمَّ

 وم٤مرشم٩م ضمٝمري٦م صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم وم٘مد: سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚمؼ اًمث٤مين, احلدي٨م أُم٤م 

 أنتؿ؟ شم٘مقًمقا  ُم٤مذا ؟شقمٚمٞمف ارشم٩م: »ُمٕمٜمك هق ُم٤م. قمٚمٞمف

 .فقمٚمٞم أهمٚمؼ :مداخؾة

 ٕنف اًمٜم٤مس: ُمع ي٘مع يمام وُيْٕمٓمِل ي٠مظمذ ص٤مر ُيَت٠متِئ, ص٤مر قمٚمٞمف, أهمٚمؼ: افشقخ

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص سمنم

 أن ُمٜمٕمؽ ومام: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م ٟمٕمؿ: ىم٤مل ُأيب؟ ومٞمٙمؿ أخٞمس»: ىم٤مل صغم سمٕمدُم٤م 

؟ شمٗمتح  .« قَمَٚمـلَّ



ـ ُمّمحػ ذم اًمؽماويح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    146   اًم٘مراءة ُم

 .اإلُم٤مم ظمٚمػ هق ممـ اإلُم٤مم, قمغم اًمٗمتح وؾمٜمٞم٦م ذقمٞم٦م ضم٤مء هٜم٤م ُمـ 

 وَمال ؾَمٜمُْ٘مِرُئَؽ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ يٜمًك: إٟم٤ًمن ويمؾ خيٓمئ إٟم٤ًمن يمؾ :إذاً 

ك ًَ َّٓ ﴿ [6:إقمغم] ﴾شَمٜم ُ  ؿَم٤مءَ  َُم٤م إِ  .[7:إقمغم] ﴾اّللَّ

 أوراىمف ُُمَٗمتِّح٤مً  اعمّمحػ يْمع اإلُم٤مم, خيٓمئ أن ظمِمٞم٦م أنف اًمقؾمٞمٚم٦م ذم ًمٞمس: وم٢مذاً 

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ٓ: اإلُم٤مم, أُم٤مم

 هل سمؾ ذقمٞم٦م, همػم وؾمٞمٚم٦م هل اًمقؾمٞمٚم٦م, هذه أو حاًمٗمت هذا أن: إول اًم٥ًٌم

 .إول اًم٥ًٌم هق هذا اًمّم٤مًمح, ؾمٚمٗمٜم٤م يٕمرومٝم٤م ٓ سمدقمٞم٦م, وؾمٞمٚم٦م

 .يمريامً  ٟمٌقي٤مً  وشمقضمٞمٝم٤مً  أؾمٚمقسم٤مً  شمٕم٤مرض اًمقؾمٞمٚم٦م هذه أن: أظمر اًم٥ًٌم

 شمٙمقن ؿمؽ سمال ومٝمل ٟمٌقي, أؾمٚمقب أو ٟمٌقي شمقضمٞمف ُمع شمٕم٤مرو٧م وؾمٞمٚم٦م وإذا 

 ش.رد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م ذم أطمدث ُمـ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سم٤مب ُمـ

 قمٚمٞمف ومتح ىمد يٙمقن أن ُأبٞم٤مً  طمض وأنف أطمٞم٤مٟم٤ًم, خيٓمئ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمرومٜم٤م إذا 

 .قمٚمٞمف ارشم٩م ح٤م

 ويمؾ ُُمـْحَدصَم٤مُُت٤م, إُمقر وَذَّ » ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدى اهلدى ظمػم أن: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك 

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م, سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م, حمدصم٦م

 ىمقًمف وهق أٓ يمرياًم, ٟمٌقي٤مً  شمقضمٞمٝم٤مً  يّم٤مدم اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اشّمـخ٤مذٟم٤م أن: اًمث٤مين ٥ٌماًمً

ت٤مً  َأؿَمده  إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف, وشَمَٖمٜمهقا  اًم٘مرآن, هذا شمٕم٤مهدوا: »ملسو هيلع هللا ىلص  ُمـ شَمَٗمٚمه

 ش.قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل, صدور

 مل إن وم٢مٟمٙمؿ ف,ُمدارؾمت وشم٤مسمٕمقا  سمحٗمٔمف اقمتٜمقا : أيش اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا: »ُمٕمٜمك 

 .ُمراسمٓمٝم٤م ُمـ قم٘مٚمٝم٤م, ُمـ اإلسمؾ شمٜمٗمٚم٧م يمام صدوريمؿ, ُمـ وظمرج اٟمٗمٚم٧م ذًمؽ, شمٗمٕمٚمقا 

 وًمذًمؽ ـم٤ٌمقمتٝم٤م: ذم ذاؾم٦م قمٜمده٤م هل اإلسمؾ أن اإلسمؾ أهؾ قمٜمد وُمٕمٚمقم 

 .مجؾ ُمـ أطم٘مد ومالن: ىمديامً  اًمٕمرب ومت٘مقل هب٤م, اعمثؾ ييب

د ىَمٞمَْده ي٘مٓمع صدره ووٞمؼ طم٘مده ُمـ ومٝمق  د وَينْمُ  .اعمثؾ ومٞمف وييب ًمٌٕمػم,ا ذا
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 وطمٗمٔم٤مً  ُمدارؾم٦مً  اًم٘مرآن يتٕم٤مهدون َئَمٚمهقا  سم٠من اًم٘مرآن, طَمَٗمٔم٦م ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمرؾمقل 

 .قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ شمتٗمٚم٧م يمام صدورهؿ, ُمـ اًم٘مرآن شَمَٗمٚم٧َّم يٗمٕمٚمقا  مل وإن وُمذايمرًة,

 وذم احلرام اعمًجد ذم طمتك اعم٤ًمضمد, ُمـ يمثػم ذم فم٤مهرة اًمٞمقم ٟمِم٤مهد وٟمحـ

 َيَْمُٕمقن أهنؿ يمٚمٝمؿ, إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٞمس إئٛم٦م, ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم قي,اًمٜمٌ اعمًجد

 -اًمٓم٤مئػ ذم سمٜمٗمز ؿم٤مهدشمف وهذا- أطمدهؿ, أو قم٤مًمٞم٦م, ـم٤موًم٦م ُمٜمّم٦م قمغم ُمّمحٗم٤مً 

 يريمع أيمؼم اهلل إسمٓمف, حت٧م يْمٕمف ىمٚمٞماًل, أيمؼم اًمّمٖمػم اًم٘مٞم٤مس ُمـ ُمش ُمّمحٗم٤مً  ي٠مظمذ

 .جي٤مٟمح أن يًتٓمٞمع ٓ

, اًم٘مراءة أثٜم٤مء ذم هق   يريمع إسمٓمف, حت٧م حيط يريمع أن ُيريد اًم٘مراءة ُمـ كاٟمتٝم ىمرأ

ة اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمام ويًجد  ؾم٘مط ضم٤مرم إن ٕنف ًمٌٕمْمٝم٤م: ُمْمٛمقُم٦م يم٤معمرأ

 .اًمٙمريؿ اعمّمحػ

 .همػمي ورآه رأجتف هذا ُمٜمف, وىمرأ  اعمّمحػ ومتح اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم 

 ٜمٗمسًم سمٞمده: اعمّمحػ اعم٘متديـ أطمد ي٠مظمذ أن طمٙمؿ ُم٤م: ُمرة ُمـ أيمثر وؾُمئٚم٧م

 ىمراءشمف؟ ذم أظمٓم٠م إذا ومٞمام اإلُم٤مم, قمغم يٗمتح طمتك: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اخلِمٞم٦م

 .اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٝمد ذم يٙمـ مل ُُمـْحَدث أُمر: أوًٓ  اجلقاب, ٟمٗمس ٟم٘مقل

 قمغم ُم٠مُمقُم٤ًم, أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء اعمّمحػ, قمغم يٕمتٛمد اًمذي هذا حيٛمؾ إٟمف: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .ُمذايمرشمف وُمت٤مسمٕم٦م ٕم٤مهدهوشم اًم٘مرآن سمُِٛمَدارؾم٦م َيْٕمَتٜمِل أٓ

 .سمراوي٦م ي٠متقن اعمِم٤ميخ سمٕمض هٜم٤مك :مداخؾة

 .ؾمٌ٘متٜمل: افشقخ

 .اًمّمؼم :مداخؾة

 .وم٤مصؼم: افشقخ

 .احلٙمؿ هق هذا

 سمٓمٌٞمٕم٦م آت وهق اًم١ًمال, سمٕمرض هٜم٤م, إخ وؾمٌ٘مٜمل أىمقًمف أن أردت ُم٤م أُم٤م
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 .ٟمٗمًف يٓمرح: ي٘م٤مل يمام ٕنف احل٤مل:

 ومٙم٤من قمٌد, هل٤م يم٤من قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة سم٠من: شم٘مقل رواي٦م هٜم٤مك 

ٝم٤م  .اعمّمحػ ُمـ ي٘مرأ  ويم٤من َي١ُمُمه

 صحٞمح٦م صم٤مسمت٦م, ومٝمل صمٌقُت٤م طمٞم٨م ُمـ احلؼ, ٟم٘مقل أن إٓ يًٕمٜم٤م ٓ رواي٦م هذه

 .ُيٜمِْٙمره٤م أن ًمٕم٤ممل جم٤مل ٓ اإلؾمٜم٤مد,

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمدراي٦م, طمٞم٨م ُمـ طمٙمٛمٝم٤م ومام اًمرواي٦م, طمٞم٨م ُمـ هذا وًمٙمـ 

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م؟

 ذم وىمٕم٧م اًمٌٞم٧م ذم وىمٕم٧م ٕهن٤م هل٤م: قمٛمقم ٓ احل٤مدصم٦م هذه إن: قلٟم٘م ٟمحـ: أوًٓ 

 سمٕمٚمؿ َي١ُمُّمٝمؿ وأن اًمٜم٤مس, ي١مُمقا  سم٠من اعمُـَٙمٚمَّٗملم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ اًمدار,

 .سمجٝمؾ وًمٞمس

 أطمٙم٤مم قمـ آظمتالف يمؾ ختتٚمػ اًمٕمٌٞمد وأطمٙم٤مم طمراً, يٙمـ ومل قمٌد هذا: صم٤مٟمٞم٤مً 

 طمٙمؿ ًمٜمٗمًف ُيْٕمٓمِل وأن اًمٕمٌد, ُمٜمزًم٦م ٟمٗمًف ُيٜمِْزل أن ًمٚمحر جيقز ومال وًمذًمؽ إطمرار:

 .اًمنمع ذم أطمٙم٤مم ومٚمف وًمذًمؽ وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك هلل قمٌد هق اًمذي ًمٚمٕمٌد قمٌد وم٤مًمٕمٌد اًمٕمٌد,

 قم٤ٌمرة هذه ًمًٞمده, يداه ُمٚمٙم٧م وُم٤م اًمٕمٌد: قم٤مُمٞم٤مً  ُمثالً  شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿ: ُمثالً  

 .ًمًٞمده ومٝمق ُم٤مل ـُم ي٠متٞمف يمٚمام ُم٤مًٓ, يٛمٚمؽ ٓ وم٤مًمٕمٌد ذقمل, طمٙمؿ ًمٙمٜمٝم٤م قم٤مُمٞم٦م

ل ومٝمؾ   أنٗمًٜم٤م؟ ذم هقًى  وضمد ٕنف اخل٤مص: احلٙمؿ هذا ذم أنٗمًٜم٤م ٟمحـ ُٟمٜمَزِّ

 .ٓ: اجلقاب

 : اًم٘مْمٞمتلم إذاً  ٓطمٔمقا 

 وُمـ اًمٜم٤مس, ُمـ ُمأل قمغم ًمٞمس أرسمٕم٦م, ضمدران سملم وىمٕم٧م هذه: إومم اًم٘مْمٞم٦م

 .اًمقفم٤مئػ هذه طَمّؼ  ًمٞم١مدوا رواشم٥م ي٠مظمذون ُم٤ًمضمد أئٛم٦م

 أُم٤م اعمّمحػ, ُمـ ي٘مرأ  ومٙم٤من قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة َأمَّ  قمٌد, هذا ؽ,يمذًم إُمر ًمٞمس ٓ, 

رٟم٤م ًمق  ُمع ٕنف إًمٞمٜم٤م: ُيِٕمٞمده٤م أن اهلل وٟم٠ًمل اًمٔم٤مهرة, هذه شمتٙمرر أن صقرة شَمَّمقَّ

 ذم وم٘مط ًمٞمس ذم شم٘مع اًمتل احآد قمـ شمًٛمٕمقن يمام قمٌٞمدًا, اعمًٚمٛمقن أصٌح إؾمػ
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 ُمـ إهى ومٝمٜم٤مك إؾمالُمٞم٦م, سمالد أجْم٤مً  أظمرى, سمالد ذم وإٟمام واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م

 .آظمره إمم.. إقمراض ُمٜمٝمـ ُتتؽ طمٞم٨م اعمًٚمامت, ُمـ واًم٤ًٌمي٤م اعمًٚمٛملم

 ُمٕمٜمقي٤مً  ًمف اعمًٚمٛمقن ويًتٕمد وضمؾ, قمز اهلل ؾمٌٞمؾ ذم احلؼ اجلٝم٤مد ي٘مقم طمٞمٜمام أُم٤م 

 .[4:اًمروم] ﴾اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َيْٗمَرُح  َوَيْقَُمئِذٍ ﴿ صم٤مٟمٞم٤ًم, ُم٤مدي٤مً  صمؿ أوًٓ 

٘م٤مً  إُمر وَمُٞمّْمٌح ٟمٗمًف, ًمت٤مريخا ُيٕمٞمد ويقُمئذ   ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام ُُمـَح٘مَّ

ُة َوًمَِرؾُمقًمِِف َوًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن  اًْمِٕمزَّ
ِ
َّ
ِ
 .﴾َوّلل

 قمغم ئمٚمقن وىمد ُمًٚمٛملم, يٙمقٟمقن ىمد وقمٌٞمد ُمًٚمٛمقن, أطمرار يقضمد ومٞمقُمئذ 

 .اًم٘مديؿ والهلؿ

 .ًمٙمٗم٤مي٦ما اًم٘مدر هبذا وًمٕمؾ اعم٠ًمخ٦م, هذه ضمقاب هق هذا

 ( 00: 21: 05/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  28: 48/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الوتر أحكام مو
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 صاء ما صالة جواز ظذ فقؾة، يف وتران ال: بحديث يستدل هل

 ثاكقة؟ يوتر أال ظذ األول افوتر بعد ادطؾق افـػل من

 يٙمقن ممٙمـش ًمٞمٚم٦م ذم نوشمرا  ٓ: »اًمرؾمقل طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م اعمٓمٚمؼ اعمتـ :مداخؾة

 صم٤مٟمٞم٦م؟ ُمرة يقشمر جيقز ُم٤م إول اًمقشمر سمٕمد اإلٟم٤ًمن يّمكم أنف اإلـمالق يمقن قمغم دًمٞمؾ

 ُم٤مذا؟ قمغم يدل ًمٞمٚم٦م ذم وشمران ٓ يٕمٜمل يمٞمػ, ومٝمٛم٧م ُم٤م: افشقخ

ؾ سمٕمدُم٤م اًمّمالة ذم جيقز أنف اعمٓمٚمؼ, اًمٜمٗمؾ قمغم :مداخؾة  يقشمر إومم اعمرة ُيَٙمٛمِّ

 .صم٤مٟمٞم٦م ةُمر يقشمر ٓ وًمٙمـ ؿم٤مء, ُم٤م

 .ُم٘مٞمد ٟمٗمؾ قمغم ُمقافم٥م وهق اعمٓمٚمؼ, اًمٜمٗمؾ أنف ُيًتَدل هذا يمٞمػ: افشقخ

 .ُمثالً  ص٤مدم إذا هق: يٕمٜمل :مداخؾة

 أىمقى شمًتٜمٌٓمف, أو شمٓمرطمف سمِّدك أن٧م اًمذي اًمدًمٞمؾ هذا سم٤مظمتّم٤مر: يٕمٜمل: افشقخ

 ش.ُمثٜمك ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ صالة: »دًمٞمؾ ُمـ

 يٕمٜمل؟ ممٙمـ يم٤من إذا: ًمؽ أىمقل أن٤م :مداخؾة

 ذاك؟ ُمـ أىمقى يٙمقن ًمٙمـ ممٙمـ, يم٤من إذا قمٚمٞمؽ ُم٤م :افشقخ

 .اًمٌمء ٟمٗمس هق :مداخؾة

 شمٗمًػمه ذاك؟ قمغم اجلقاب يم٤من ُم٤م اًمٌمء, ٟمٗمس واجلقاب اًمٌمء, ٟمٗمس: افشقخ

 .اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ُمـ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 .يمذًمؽ وهذا: افشقخ

 (01:  32:  30/ 197/واًمٜمقر اهلدى)
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 افوتر صالة بعد افرـعتغ

 دائٛم٦م؟ حم٤مومٔم٦م اًمقشمر, صالة سمٕمد ريمٕمتلم قمغم ُيـَح٤موِمظ ملسو هيلع هللا ىلص نيم٤م هؾ :افسمال

 صالة سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم يم٤من ؾمقى ذًمؽ, قمغم يدل ُم٤م ًمديٜم٤م يقضمد ٓ: افشقخ

 .سمدًمٞمؾ إٓ آؾمتٛمرار شمٗمٞمد أهن٤مش يم٤من» ذم وإصؾ اًمقشمر,

ات: سمٕمض ذم ُيؽمك أنف شمٜمٗمل ٓ آؾمتٛمرار إوم٤مدُت٤م ُمع ًمٙمـ   اًمٕمؼمة ٕن اعَمـرَّ

 .سم٤مًمٖم٤مًم٥م

 ٟمص, قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ٓ,: وم٤مجلقاب أطمٞم٤مٟم٤ًم, شمرك أنف ٟمص قمٜمدٟم٤م اًم١ًمال يم٤من وم٢مذا 

 .اًمٜمص هذا قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ

 (00:  17: 31/ 250/ واًمٜمقر اهلدى)

 افوتر بعد افرـعتغ حؽم

 ؾم٠مختؽ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت إطمدى ذم أنف أذيمر أن٤م اًمقشمر, سمٕمد اًمريمٕمتلم ُمقوقع :افسمال

ُتام, ُمدى قمـ  ومٝمٛمتف اًمذي وضمقهبام, ُمدى ُم٤م يم٤من ىمّمدي أداؤمه٤م, وضم٥م سمٛمٕمٜمك ىُمقَّ

 .اًمقشمر ُمثؾ ُمثٚمٝمام أهنام

 !اًمقشمر؟ سمقضمقب ٟم٘مقل وٟمحـ: افشقخ

 اًمٗمرض سملم ُيَٗمرق ُمـ قمغم واضم٥م, ي٤م ومرض ي٤م إطمٙم٤مم أن شمٕمرف أن٧م

 .ومرض سمٛمٕمٜمك إٓ واضم٥م, ٓ أنف واًمّمحٞمح واًمقاضم٥م,

 أو اًمٗمرض يتٚمق صمؿ واطمد, وم٤محلٙمؿ واضم٤ًٌم, ىمٚمٜم٤م أو ومرو٤مً  ىمٚمٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م ومًقاء 

 .اًمًٜم٦م اًمقاضم٥م

 أُم٤م اخلٛمس, اًمّمٚمقات إٓ ومرض وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم ًمٚمّمٚمقات سم٤مًمٜم٦ًٌم يقضمد وٓ 

 .ُم١ميمدة ومًٜم٦م اًمقشمر
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 اًمّمالة, صٗم٦م ذم ُمٓمٌققم٤مً  هذا يزال وٓ ىمديامً  ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ه٤مشملم, اًمريمٕمتلم ًمٙمـ 

 ح٤مذا؟ واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمّمقصٞم٤مت ُمـ يم٤مٟم٧م هذه أن

 طمديث٤مً  وضمدٟم٤م ذًمؽ سمٕمد ًمٙمـش وشمراً  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ آظمر اضمٕمٚمقا : »احلدي٨م هلذا

 ومٝمل اًمقشمر, سمٕمد اًمريمٕمتلم ه٤مشملم يّمٚمقا  أن اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م أب٤مح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ُيِْمِٕمرٟم٤م

ٜمِّٞم٦م قمغم واًمقشمر اجلقاز, قمغم ًُ  .اًم

 اًمقشمر؟ ىمقة سمٜمٗمس ُمش إذًا, :افسائل

 .ٓ: افشقخ

 .ًمٞمٚم٦م يمؾ يّمغم اًمقشمر: يٕمٜمل :افسائل

 .ٟمٕمؿ ,أي: افشقخ

 .يّمٚمٞمٝمؿ أن ذـم٤مً  ًمٞمس ,هذول :افسائل

 .صالُتام ُمـ ُم٤مٟمع ٓ ًمٙمـ ًمٞمٚم٦م, يمؾ يّمٚمٞمٝمؿ: افشقخ

 .أومْمؾ ومٝمذا ًمٞمٚم٦م يمؾ صالمه٤م ًمق: يٕمٜمل :افسائل

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 (00: 01: 41/ 484/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بادغرب افوتر صالة تشبقه

 قم٤ٌمس اسمـ ًم٤ًمن قمغم ورد طمدي٨م طمقل وهق ؾم١مآً  أؾم٠مل أن ُأريد :مداخؾة

ٌِّٝمقا  ٓ: »ومٞمف ي٘مقل اًم٤ٌمري, ومتح ذم قمٜمٝمام اهلل ريض  ش.اعمٖمرب سمّمالة اًمقشمر صالة شُمَِم

 .صحٞمح طمدي٨م: افشقخ

 .صحٞمح طمدي٨م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

َّٓ : سم٤محلدي٨م ُي٘مّمد هؾ :مداخؾة  وؾمط, وشمِمٝمد سمريمٕمتلم, اًمقشمر صالة شمٙمقن أ

  أظمػم؟ وشمِمٝمد اًمث٤مًمث٦م, اًمريمٕم٦م صمؿ
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 سم٢مشمٞم٤مٟمف اعم٘مّمقد أم واطمدة؟ ريمٕم٦م صمؿ ُمٜمٗمردشملم, ريمٕمتلم شُمَّمٚمِّـك سم٠من: اعم٘مّمقد أم

 واطمد؟ سمتِمٝمد ريمٕم٤مت صمالث

 .قمٜمف اعمٜمٝمل هذا ؾمالم, دون وؾمط شمِمٝمد هل اًمتل اًمّمقرة: افشقخ

 .سمتٍمف( 00:  42: 05/   318/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بعده؟ أم افرـوع ؿبل يؽون هل افوتر ؿـوت

 .يٕمٜمل سم٤مًمذات اًمقشمر ىمٜمقت.. ٜمقتاًم٘م دقم٤مء أن ؾم٤مسم٘م٤مً  ًمٜم٤م ذيمرت :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمريمقع, ىمٌؾ اًمًٜم٦م ُمـ يٙمقن :مداخؾة

 .سمغم: افشقخ

 اًمريمقع؟ سمٕمد يٕمٜمل قمٙمًف, أم يمذًمؽ ومٞمٙمقن اًمٜمقازل, ىمٜمقت وًمٙمـ :مداخؾة

 .ًمؽ ىمٚمٜم٤م يمام اًمريمقع ىمٌؾ وم٤مًمًٜم٦م اًمقشمر أُم٤م اًمريمقع, سمٕمد اًمٜم٤مزًم٦م ٓ,: افشقخ

 ذم اًم٘مٜمقت جيقز أنف وهق ومٜمًٞم٧ُم, ًمؽ ذيمرُت  ُم٤م أو ومٜمًٞم٧َم, ًمؽ ذيمرُت  وًمٕمكم 

 .اًمريمقع ىمٌؾ اًمًٜم٦م ًمٙمـ اًمريمقع, سمٕمد اًمقشمر

 .هذا زم ذيمرَت  ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ٟمًٞم٧َم  أنؽ وإُم٤م ٟمًٞم٧ُم  أن٤م إُم٤م: وم٘مٚم٧م اطمتٓم٧م وًمذًمؽ زم, ذيمرشمف ُم٤م ٕنؽ: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمريمقع سمٕمد وم٤مًمًٜم٦م ,اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت أُم٤م: افشقخ

 اًمٜمٝم٤مي٦م؟ ذم اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة ـمٌٕم٤مً  ويٚمزُمف :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ إي: افشقخ

  (00: 21: 28/ 347/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 وافعشاء ادغرب بغ مجع حقـام افوتر ملسو هيلع هللا ىلص افـبي صذ هل

 ادزدفػة؟ يف

 ٜم٤مأنٗمً ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره, وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: افشقخ

 ٓ أن وأؿمٝمد ًمف, ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف, ُمْمؾ ومال اهلل ُّيده ُمـ أقمامًمٜم٤م, ؾمٞمئ٤مت وُمـ

٤َم َي٤م﴿ ورؾمقًمف, قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف, ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ـَ  أَُّيه  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي

 َ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوأَنْتُؿْ  إِ ًْ ٤َم َي٤م﴿ ,[102:قمٛمران آل] ﴾ُُم  َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأُّيه

ـْ  ظَمٚمََ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسم٨َمَّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمٚمََؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
 َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ

 َ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم َ  إِنَّ  َوٕا ٤مء] ﴾َرىمِٞم٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ ٤َم َي٤م﴿ [1:اًمًٜم ـَ  َأُّيه  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي

َ  اشمَُّ٘مقا  ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ ـْ  ُذٟمُقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح ﴿[ 70:إطمزاب] ﴾ؾَمِديًدا ىَمْق  َوَُم

َ  ُيٓمِعِ   :سمٕمد أُم٤م. [71:إطمزاب] ﴾قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  ومََ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 ويُمؾَّ  حمدصم٤مُُت٤م, إُمقر وَذَّ  ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػمَ  اهلل يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 اًمذي وم٤مًم١ًمال: -أجْم٤مً - وسمٕمد اًمٜم٤مر, ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م, سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م, حمدصم٦م

 طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أوشمر هؾ: هق اًمٌٜم٤م, اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ سمٕمْمٙمؿ أو يمٚمٙمؿ ؾمٛمٕمتٛمقه

 شم٠مظمػم؟ مجع اعمزدًمٗم٦م ذم ِم٤مءواًمٕم اعمٖمرب سملم مجع

 ومجع اًمٗمريْمتلم, سملم اجلٛمع ُمـ أيمثر صغم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜم٘مؾ مل: اجلقاب 

 .اًمت٘مّمػم

 .أصٌح طمتك ٟم٤مم أنف ملسو هيلع هللا ىلص أصح٤مسمف ُمـ اًمُرواة ذيمر وىمد 

 أداء قمغم سمخ٤مص٦م, اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم يزد مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمغم ىمقّي  إؿمٕم٤مر ذًمؽ ومٗمل 

 .اًمٕمِم٤مء ٦موومريْم اعمٖمرب, ومريْم٦م: اًمٗمريْمتلم

 :اصمٜملم طُمْٙمَٛملم اًمرواي٦م هذه ُمـ ٟم٠مظمذ أن ومٜمًتٓمٞمع ذًمؽ وقمغم 

 ذم اًمٗمريْم٦م اعمًٚمٛملم قمـ ظَمٗمَّػ ىمد -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من إذا أنف: إول احلٙمؿ 

 اًمٗمريْم٦م قمٜمٝمؿ ظَمٗمَّػ سمخ٤مص٦م, اعمزدًمٗم٦م ذم اجلٛمع طم٤مًم٦م وذم سمٕم٤مُم٦م اًمًٗمر طم٤مًم٦م
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 سم٤مب ومٛمـ صم٤مسمت٦م, ومريمٕم٤مُت٤م ٕمٚمٛمقنشم ومٙمام اعمٖمرب أُم٤مش اًمٕمِم٤مء صالة» ريمٕمتلم ومجٕمٚمٝم٤م

 .اًمتٓمقع ُمـ اعم٤ًمومريـ اعمًٚمٛملم قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُيـَخٗمِّػ أن أومم

 -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم وىمد 

ٌَّح٧م ًمق: ىم٤مل أنف  .اًمٗمريْم٦م ٕمتٛم٧م -اًمًٗمر ذم أي- ؾمٌح٧م ًمقش ٕمتٛم٧م ؾَم

 ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمٗمريْم٦م, ُمـ قم٤ٌمده قمـ ٗمَّػظَم  ىمد -وضمؾ قمز- اهلل يم٤من وم٢مذا 

َّٓ  سمٜم٤م ومٙمٞمػ اًمرسم٤مقمٞم٦م, اًمّمالة ُمـ ريمٕمتلم ٌِّح ومال أنٗمًٜم٤م, قمـ ٟمخٗمػ أ ًَ  وٓ ُٟم

 .اًمًٗمر ذم اًمتٓمقع قمدم قمغم ضَمَرتملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ٕن ٟمتٓمقع:

 وآيَمُده٤م اًمرواشم٥م, ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم أن سَمْحُثٜم٤م وإٟمام قم٤مُم٦م, سمّمقرة هذا أقمٜمل وٓ 

 .اًمٗمجر ؾمٜم٦م ؿصم اًمقشمر, ؾمٜم٦م

 أّي  ُمـ وأدق أطَمّس  احل٤َمج ووع أن سم٤مًمًٜم٦م, وم٘مٞمف يمؾ قمٜمد ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ 

 .ُم٤م ُم٤ًمومر ووع

سم٦م ومال   ختٗمٞمٗم٤مً  اًمٚمٞمٚم٦م: شمٚمؽ ذم اًمقشمر سمّمالةملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل يتٓمقع ٓ أن قمج٥م وٓ همرا

 وأن ٟمًتٜمٌٓمف, أن ُيْٛمِٙمٜمٜم٤م اًمذي إول احلٙمؿ هق هذا قم٤ٌمده, قمـ -وضمؾ قمز- اهلل ُمـ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمج٦م صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ذيمر دمقم ُمـ ٟمٗمٝمٛمف

 . سمخ٤مص٦م اعمزدًمٗم٦م ذم ومٕمٚمف وُم٤م سمٕم٤مُم٦م,

 ريض- قمكمي  ىم٤مل يمام هق وإٟمام ومريْم٦م, ًمٞمس اًمقشمر صالة أن ومٝمق: اًمث٤مين احلٙمؿ أُم٤م

 اًمّمٚمقات يمقضمقب واضم٥م أهق: اًمقشمر صالة قمـ ؾُمئِؾ طمٞمٜمام -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 ذم ًمٚمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومؽمكش ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾَمٜمَّٝم٤م ؾمٜم٦م هق وإٟمام ٓ,: »ىم٤مل اخلٛمس؟

 .اًمٗمريْم٦م وسملم طمٙمٛمف, طمٞم٨م ُمـ اًمقشمر سملم سم٤مًمٗمرق ضمداً  ىمقي إؿمٕم٤مر اًمٚمٞمٚم٦م, شمٚمؽ

ُ٘مط ٓ وم٤مًمٗمريْم٦م  ًْ  .اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل شمريمف وم٘مد اًمقشمر أُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم, شَم

 وًمٞمس ؾُمٜم٦َّم راًمقشم أن وهق صم٤مٟمٞم٤ًم, أظمر ًمٚمحٙمؿ صمؿ أوًٓ, إول ًمٚمحٙمؿ سمٞم٤من ومٗمٞمف 

 .سمٗمريْم٦م
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 ومرض أنف وًمٞمس اًمقشمر, ؾُمٜمِّٞم٦م وهق اًمث٤مين, احلٙمؿ هذا شم١ميمد أظمرى أدًم٦م وهٜم٤مك 

 .واضم٥م اًمقشمر أن اعمت٠مظمريـ ُمـ ي٘مٚمده وُمـ اعمت٘مدُملم, اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقًمف يمام واضم٥م أو

 اًمٕمنم اًمرواشم٥م, يم٤مًمًٜمـ ؾمٜم٦م هق وٓ اخلٛمس, اًمّمٚمقات يمٗمريْم٦م ومرض هق ومال 

 .اشمٌٕمٝمؿ وُمـ اعمت٘مدُملم, اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل هٙمذا وًمٞمٚم٦م, يقم يمؾ ذم اعمٕمرووم٦م ريمٕم٤مت

ٜم٦َّم وًمٙمـ  ًه  أظمرى أدًم٦مً  هٜم٤مك أن إمم أظمػماً, أذت يمام وسمخ٤مص٦م شُمتٌَّع, أن أطمؼ اًم

 .اًمٗمرائض ُمـ ًمٞمس اًمقشمر أن قمغم

 يمؾ ذم قمٚمٞمف اهلل وَمَرض قماّم  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل اًمذي إقمرايب طمدي٨م وطمًٌٙمؿ 

 .وًمٞمٚم٦م يقم

سم ومٙم٤من   يقم يمؾ ذم صٚمقات مخس: »شمٕمٚمٛمقن يمام -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- فضمقا

 أن إٓ ٓ: »ىم٤مل همػمهـ؟ قمكمّ  هؾ: سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إقمرايب ذًمؽ ؾم٠مل وح٤م ,شوًمٞمٚم٦م

 ش.شمٓمقع أن إٓ» ,ششمٓمقع

 ذم اًمٜمٔمر مُتْٕمٜمقا  أن وأرضمقا  وًمٞمٚم٦م, يقم يمؾ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ؾمقى ُم٤م: إذاً  

 .وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم: هذا ىمقزم

 إٓ وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم جي٥م ٓ أنفش شمٓمقع أن إٓ ٓ,: »ًمف -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف دل 

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات شمٚمؽ

 .ًمألُم٦م وٟمّمٞمح٦م شمقوٞمح٤مً  سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠ميت سمام اًم٘مٞمد, هذا ذم ُمٕمل شمت٠مُمٚمقا  أن أرضمق 

 ,ششمٓمقع أن إٓ ٓ,: »ًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل اًمرضمؾ ذاك أو إقمرايب ذًمؽ ؾمٛمع ومٚمام 

: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل أن٘مص, وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل

 ش.صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ صدق, إن اًمرضمؾ أومٚمح»

 سمٓمقن ذم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف قَمزَّ  ُٕمر اًمتٜمٌٞمف ُمـ زم سمد ٓ اًم٘مٞمد, ذًمؽ إمم أقمقد أن وىمٌؾ 

 إُمر ذاك قمغم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اًمٙمثػم شمٜمٌٞمف قمـ ومْمالً  همػمه٤م, قمـ ومْمالً  احلدي٨م يمت٥م

 أومٚمحش »وأبٞمف: »زي٤مدة ,شصدق إن اًمرضمؾ أومٚمح» اًمرواي٦م هذه ذم وهق أٓ ٝمؿ,اعم

 ش.صدق إن وأبٞمف اجلٜم٦م دظمؾ صدق, إن وأبٞمف اًمرضمؾ
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 شمّمٚمح ٓ وٕمٞمٗم٦م, رواي٦م: أي ؿم٤مذة, رواي٦م هل احلدي٨م قمٚمؿ طمٞم٨م ُمـ احلَْٚمػ ومٝمذا 

٦م,  ًمث٘م٤متا اًمرواة وًمٙمـ اًمّمحٞمح, ذم احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم وردت ىمد يم٤مٟم٧م وإن ًمٚمُحجَّ

ٌقه٤م,  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ حمٗمقفم٦م شمٙمـ مل يم٤مٟم٧م ٕهن٤م يرووه٤م: ومل ودمٜمٌقه٤م, شَمٜمَٙمَّ

 رء يقضمد ٓ أنف يٕمٜملش شمٓمقع أن إٓ: »احلدي٨م هذا إن اًم٘مٞمد, ذًمؽ إمم أقمقد 

 شمٚمؽ ُيًـ يمام ُُمٜمَٔمَّامً  رشمٞم٤ٌمً  ومرو٤مً  اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمع وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ ذم ُمٗمروض

 .ذًمؽ يٜم٤مذم ومال اًمرواشم٥م, ـاًمًٜم ُمـ ريمٕم٤مت اًمٕمنم شمٚمؽ اًمٕم٘مٞمدة

ٌَُٝم٤مت وسمٕمض اإلؿمٙم٤مٓت, سمٕمض هٜم٤مك أن ًمٕمٚمٛمل هلذا, أتٕمرض أن٤م   يذيمره٤م اًمُِم

 .هلؿ ُمذه٥م قمـ ًمٚمدوم٤مع أو قم٤مرو٦م يمِمٌٝم٦م إُم٤م اًمٜم٤مس, سمٕمض

ي٤من ًمٗمٔم٤من ومه٤م واضم٦ٌم أو ومريْم٦م سم٠مهن٤م ىمٞمؾ إن ُمثاًل, اًمٕمٞمديـ صالة طمٙمؿ ُم٤م   ُي١َمدِّ

 وم٘مط هٜم٤مك واضم٥م, هذا أو ومرض هذا: ي٘م٤مل أن سملم ذقم٤مً  ومرق ٓ ٕنف واطمد: ُمٕمٜمًك 

ٌَٕم٦م, اعمذاه٥م ُمـ ُمذه٥م ذم اصٓمالطمل ومرق  يمام إُمر وم٢من آصٓمالح, ُّيٛمٜم٤م وٓ اعمُتَّ

 .ؿم٤مؤوا ُم٤م قمغم يّمٓمٚمحقا  أن ىمقم ًمٙمؾ إن: ىمٞمؾ

 ٟمّمقص شم٠مويؾ ذم قمٚمٞمف ُيْٕمَتٛمد وأن قمٚمٞمف ُيتََّٙم٠م أن جيقز ٓ اصٓمالح أّي  ًمٙمـ 

ءٌ  اًمنمع,  .اًمًٜم٦م ذم أو اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقا

 يمام واطمد واعمٕمٜمك سمقضمقهبام أو سمٗمروٞمتٝمام ىمٞمؾ إن اًمٕمٞمديـ ومّمالة هذا قمرومٜم٤م إذا 

 ش.شمٓمقع أن إٓ ٓ,: »إقمرايب ًمذاك ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل ذًمؽ يٜم٤مذم ومٝمؾ ذيمرٟم٤م,

 ُمـ رء يٕم٤مروف ٓ اًمذي احلؼ هق و اعمًجد, حتٞم٦م سمقضمقب ىمٞمؾ إذا يمذًمؽ 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد, أطمديمؿ دظمؾ إذا: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًم٘مقًمف اًمًٜم٦م:

 يّمكم طمتك جيٚمس, ومال: »إومم ًمٚمرواي٦م شم٠ميمٞمداً  إظمرى اًمرواي٦م وذم ,شًمٞمجٚمس صمؿ

 ش.ريمٕمتلم

 ُمـ رء ُمٕمف اىمؽمن إذا وسمخ٤مص٦م اًمقضمقب, ي٘متيض وإُمر ,ملسو هيلع هللا ىلص أُمره هذا 

 .ٟمٗمًف إُمر قمغم زائداً  إُمر, هبذا آهتامم

- إنّم٤مري ىمت٤مدة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم وهق احلدي٨م, هذا ذم ضم٤مء يمام 
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 وطمقًمف ضم٤مًمس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل يقُم٤ًم, اًمٜمٌقي اعمًجد دظمؾ أنف -قمٜمف اهلل ريض

 اًمذيمر يًتٛمع سمٞمٜمٝمؿ, وضمٚمس اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء إمم ىمت٤مدة أبق وم٤مٟمْمؿ أصح٤مسمف, سمٕمض

 أب٤م ي٤م» :ًمف ىم٤مل -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- رآه ومٚمام ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وقمٜمد اعمققمٔم٦م, يًتٛمع

 ش.ريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ىم٤مل ٓ,: ىم٤ملش أصٚمٞم٧م؟ ىمت٤مدة

 وم٘م٤مم اًمٖمٓمٗم٤مين, ؾمٚمٞمؽ أيب طمدي٨م اًمث٤مين, احلدي٨م همػم هذا: ُمًٌ٘م٤مً  وأذيمر 

 ريمٕمتلم ومٚمُٞمَّمؾِّ  اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل اعمٜم٤مؾم٦ٌم, وهبذه ًمٞمّمكم,

 ش.ٕمتلمريم يّمكم طمتك جيٚمس, ومال: »ذيمرٟم٤م يمام إظمرى واًمرواي٦م ,شًمٞمجٚمس صمؿ

 يًٙم٧م ومٚمؿ اًمتحٞم٦م, ىمٌؾ ىمت٤مدة أيب سمجٚمقس آهتامم إُمر هذا ُمع أن: اًمِم٤مهد 

 اعمًجد, حتٞم٦م اًمتحٞم٦م أن: وهق أٓ سمف, قَمٚمَّٛمٜم٤م سمام ًمٕمٚمٛمف قمٜمف: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

: ىم٤مل ٓ,: ىم٤ملش ريمٕمتلم؟ صٚمٞم٧م: »ؾم٠مخف ًمذًمؽ اعمًٚمؿ: سمف يت٤ًمهؾ أن يٜمٌٖمل ٓ أُمر

 .دي٨ماحل هذا ذيمر صمؿش ومّمؾ ىمؿ»

 اؾمتح٤ٌمسم٤مً  يم٤من وًمق ًمالؾمتح٤ٌمب, ًمٞمس إُمر هذا ًمٙمقن آظمر, شم٠ميمٞمد ي٠ميت صمؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل ضم٤مء ح٤م اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ طمدي٨م: ًمٚمقضمقب هق وإٟمام ُم١ميمدًا,

 ومالن, ي٤م: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمف وم٘م٤مل ومجٚمس, اجلٛمٕم٦م يقم خيٓم٥م

 اجل٤مًمًلم ُمـ جلٛمٝمقرا إمم اًمتٗم٧م صمؿ ,شريمٕمتلم ومّمؾ ىمؿ: »ىم٤مل ٓ,: ىم٤مل ,شأصٚمٞم٧م؟

 ومٕماًل, وىمٕم٧م وىمد شم٘مع ىمد ًمِمٌٝم٦مٍ  دومٕم٤مً  مجٞمٕم٤ًم: خي٤مـمٌٝمؿملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل خلٓم٦ٌم اعمّمٖملم

 سمذًمؽ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- شَمَقضّمف طمٞم٨م اعم٤ٌمرك اًمنمع هذا مت٤مم ُمـ وذًمؽ

 ريمٕمتلم, ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »وم٘م٤مل اًمٕم٤مم اخلٓم٤مب

 ش.ومٞمٝمام وًمٞمتجقز

 وىمٞمٚم٧م ومٕمالً  وردت وىمد شمرد, ىمد ؿمٌٝم٦م ًمدومع اخلٓم٤مب, هبذا اجل٤مًمًلم ظم٤مـم٥م 

 أن إمم ُمرضمٕمٝم٤م وىمٞمؾ, ىمٞمؾ, اًمٕمٚم٦م؟ هذه هل ُم٤م ًمٕمٚم٦ٍم, يم٤من هذا إن: اًمٙمت٥م سمٕمض ذم

ف اًمذي إُمر هذا  .سمف ظم٤مص أُمر هق اًمٖمٓمٗم٤مين, ؾُمَٚمٞمؽ إمم ُوضمِّ

 يمٚمٝم٤م ًمألُم٦م إُمر سمتقضمٞمٝمف ؾَمَٚمٗم٤ًم: اًمِمٌٝم٦م هذه -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٠مبٓمؾ 

 وًمٞمتجقز ريمٕمتلم, ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اجلٛمٕم٦م يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »مجٞمٕمٝم٤م
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 شمّمح ٓ اًمتل إريم٤من ختٗمٞمػ وًمٞمس ومٞمٝمام, اًم٘مراءة ًمٞمخٗمػ ًمٞمخٗمٗمٝمام,: أي ,شومٞمٝمام

 أيب طمدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ اًمذي أظمر إُمر ذًمؽ همػم آظمر أُمر هٜم٤م هب٤م, إٓ اًمّمالة

 .اًمتحٞم٦م هبذه احلٙمٞمؿ ِم٤مرعاًم اهتامم قمغم يدل مم٤م ىمت٤مدة

 رأى طمٞمٜمام ومٞمٝم٤م, ُم٤مؿمٞم٤مً  يم٤من اًمتل ظمٓمٌتف ىمٓمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وضمدٟم٤م أنٜم٤م ذًمؽ أول 

 .اًمتحٞم٦م يّمكم أن ىمٌؾ اعمًجد ذم جيٚمس ُمًٚمامً 

 ي٘مقم: سم٠من ومقراً  ي٠مُمره مل سم٠مُمتف ورأومتف اطمتٞم٤مـمف ُمـ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- ًمٙمٜمف 

 ومّمؾِّ  ىُمؿ: »ًمف وىم٤مل وم٠مُمره ٓ,: ىم٤ملش ٧مأصٚمٞم: »ُمٜمف وم٤مؾمتٗمٝمؿ صغم, ىمد يٙمقن أن ٓطمتامل

 .اعمًجد حتٞم٦م أمهٞم٦م قمغم يدل آظمر, اهتامم ًمٚمخٓم٦ٌم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمٓمٕمف هذاش ريمٕمتلم

 ذم يم٤من عمـ جيقز ٓ أنف مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ أنٜم٤م اًم٤ًمسمؼ, ُمـ أهؿ ًمٕمٚمف وهق: أظمر اًمٌمء 

 ىمقًمف سمدًمٞمؾ ,واضم٤ٌمن ومه٤م اعمٜمٙمر, قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر اجلٛمٕم٦م, يقم اعمًجد

 أنّم٧م:: خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م إذا: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-

 ىمقًمؽ طمرام, خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م واًمٙمالم يتٙمٚمؿ, ومٞمٛمـ أنّم٧م,: ىمقًمؽش ًمٖمقت وم٘مد

 .احلدي٨م هذا سمٍميح ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٜمد ُمٜمٙمر اعمٕمروف هبذا إي٤مه أُمرك أنّم٧م,: ًمف

 ذم يم٤من قمٛمـ ؾم٘مط ىمد اعمٜمٙمر, ـقم واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر يم٤من إذا: وم٢مذاً  

ف ومٌامذا ًمٚمخٓمٞم٥م, وآؾمتامع ًمإلصٖم٤مء ًمٞمتٗمرغ اعمًجد:  دظمؾ عمـملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أُمر ُٟمَقضمِّ

 سم٠مُمر أُمر سم٠منف إُمر, هذا شمقضمٞمف ُيْٛمِٙمـ هؾ ريمٕمتلم؟ يّمكم أن اجلٛمٕم٦م يقم اعمًجد

 اإلٟمّم٤مت قمـ ٟمٗمًف يٜم٘مؾ أن اعمًجد ذم يم٤من عمـ يًٛمح مل وهق وم٘مط, ُمًتح٥م

 .أنّم٧م: سمٙمٚمٛم٦م وًمق ًمإلُم٤مم

 أـمقل سمزُمـ اٟمِمٖم٤مل ذًمؽ وذم ريمٕمتلم؟ سمّمالة اعمًجد إمم اًمداظمؾ ي٠مُمر ومٙمٞمػ 

 .أنّم٧م: يتٙمٚمؿ رآه عمـ: ىمقًمف ُمـ سمٙمثػم وأـمقل

 ًمٞم٧ًم اعمًجد حتٞم٦م أن قمغم سم٤مُٕمر اعمُْٚمَح٘م٤مت هذه يمؾ وذاك, وذاك هذا وَمَدلَّ  

 واضم٥م هق اعمًجد حتٞم٦م وإٟمام ٓ, ُيٕم٤مىم٥م, مل شمريمٝم٤م وإن أثٞم٥م, ومٕمٚمٝم٤م إن ُمًتح٦ٌم ؾُمٜم٦َّم

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ
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ُم٤مً  ذيمرٟم٤م ٕنٜم٤م اًمٗمرائض: ُمـ ومرض: أىمقل أن أتقرع وٓ   سملم ومرق ٓ أنف ُُمَ٘مدَّ

 .واضم٥م هذا أو ومرض هذا ىمقًمٜم٤م

 اًمرؾمقل ىمقل ُمع اعمًجد حتٞم٦م سمقضمقب اًم٘مقل يتٜم٤مرم ومٝمؾ: يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا 

 شمٓمقع؟ أن إٓ ٓ: اًمرضمؾ ًمذاك أو إقمرايب, ًمذًمؽملسو هيلع هللا ىلص 

 ُمعش شمٓمقع أن إٓ: »-اًمًالم قمٚمٞمف- سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ٕن شمٜم٤مذم: ٓ: جلقابا 

 صغم ومٙمٚمام ريمٕم٤مت, اًمٕمنم اًمرواشم٥م ًمٚمًٜمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمام ,اخلٛمس اًمّمٚمقات

ـ اًمٗمرائض, ُمـ ومريْم٦م اعمًٚمؿ ًَ  .ريمٕمتلم يّمكم أن طم٘مف ذم وَمُٞم

 ىمد ٕنف اخلٛمس: اًمّمٚمقات ُمـ صالة يّمكم ُمّمٍؾ, يمؾ شمٚمزم ٓ ومٝمل اًمتحٞم٦م أُم٤م 

 .اعمًجد يدظمؾ ٓ ىمد اعمًجد, ذم يّمكم ٓ

 .اعمًجد دظمقل وهق أٓ سمد, وٓ صالمه٤م ًمٚمتحٞم٦م اعم٘متيض اًم٥ًٌم ُوضِمد إذا: أي 

 قمٜمد اًمراضمح وهق اًم٘مقلش شمٓمقع أن إٓ: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يٜم٤مذم ٓ يمذًمؽ 

 ٛمس,اخل اًمّمٚمقات ُمـ ًمٞمًت٤م اًمّمالشملم ه٤مشملم ٕن اًمٕمٞمديـ: صالة سمقضمقب اًمٕمٚمامء,

 اًمٗمٓمر, قمٞمد صالة اًمًٜم٦م, ذم ُمرشم٤من صالشم٤من مه٤م وإٟمام يقم, يمؾ سمدظمقل شَمَتٙمرر اًمتل

 .إوحك قمٞمد وصالة

 اًم٘مقل إقمرايب, طمدي٨م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ُيٜم٤َمذم هؾ وم٘مس, ذًمؽ وقمغم: ي٘م٤مل يمذًمؽ 

 ُٕمر شمّمغم ٕهن٤م ح٤مذا؟ ذًمؽ, يٜم٤مذم ٓ اخلًقف, صالة أو اًمٙمًقف صالة سمقضمقب

 احلدي٨م ذم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- سمذًمؽ أُمر وىمد س,اًمِمٛم يمًقف وهق قم٤مرض

 يمثػم مَجْع وقمـ قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة وقمـ قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضم٤مء يمام اًمِمٞمخلم, سملم قمٚمٞمف اعمُـتَّٗمؼ

 اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ ووم٤مة يقم يمًٗم٧م اًمِمٛمس أن اًمّمح٤مسم٦م, ُمـ

 يمًٗم٧م ُم٤م: »٦ماجل٤مهٚمٞم ذم قم٤مدُتؿ قمغم سمٜم٤مءً  اًمٜم٤مس سمٕمض أو اًمٜم٤مس, وم٘م٤مل -واًمًالم

 وىم٤ململسو هيلع هللا ىلص  ومخٓمٌٝمؿش واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ عمقت إٓ اًمِمٛمس

 أطمد عمقت شمٜمٙمًٗم٤من ٓ اهلل, آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس إن اًمٜم٤مس, أُّي٤م ي٤م: »هلؿ

ىمقا  وَمَّمٚمهقا  ذًمؽ رأجتؿ وم٢مذا حلٞم٤مشمف, وٓ  ش.وادقمقا  وشَمَّمدَّ
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 ومال اإلهلٞم٦م, اًمٔم٤مهرة هلذه ًقفاًمٙم سمّمالة -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- أُمر وم٘مد 

ح يمام سمقضمقهب٤م, اًم٘مقل يٜم٤مذم ش قمقاٟم٦م أب٤م» ُمٜمٝمؿ وأذيمر احلدي٨م, أئٛم٦م سمٕمض سمذًمؽ َسَّ

 وم٘م٤مل ُمًٚمؿ صحٞمح قمغم اعمًتخرج وهقش قمقاٟم٦م أيب صحٞمح» سمـ اعمٕمروف ُمًٜمده ذم

 .اًمٙمًقف صالة وضمقب سم٤مب: ومٞمف

 :ششمٓمقع أن إٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل اًمّمالة هذه سمقضمقب اًم٘مقل -أجْم٤مً - ُيٜم٤َمذم ٓ 

 ومذًمؽش اخلٛمس اًمّمٚمقات هذه ُمع شمٓمقع أن إٓ» اعم٘مّمقد أن ُمرة, ُمـ أيمثر ذيمرشمف ح٤م

 ذم هل وًمٞم٧ًم ًمٚمٛمًٚمؿ شمٕمرض سمٛمٜم٤مؾم٦ٌمٍ  آظمر, رء اعمٗمروض ُمـ يٙمقن أن يٜم٤مذم ٓ

 .قمٚمٞمف ُمٗمروو٦م إصؾ

 احلدي٨م ذم ضم٤مء ىمد ُيْذيَمر, سم٤مًمٌمء واًمٌمء ,-أجْم٤مً - اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ هذا ًمٕمؾ 

 صالة يّمكم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز وٓ ُمرشملم, يقم ذم ومريْم٦م شمّمغم ٓ أنف اًمّمحٞمح

 اهلل وؿم٤مّق  حتدى ىمد يٙمقن صم٤مٟمٞم٦م َُمّرة صغم وًمق إصؾ, هق هذا ُمرشملم, اًمٕمِم٤مء

 : -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- هذا ىمقًمف ذم ورؾمقًمف

 اًمتل اًمّمالة سم٢مقم٤مدة إُمر ومٞمف واطمدًا, ٟمّم٤مً  ًمٞمس يمثػمة, ٟمّمقص هٜم٤مك يقضمد أٓ

 :يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء وىمٚم٧م ٟمٕمؿ,: اجلقاب اعمًٚمؿ؟ صاله٤م ىمد يم٤من

 ُمقـم٠م ذم» ضم٤مء وىمد احل٩م, ومريْم٦م أداء أبقاب قمغم احل٩م, أبقاب قمغم أن ٟمحـ 

 وح٤م...اخلٞمػ ُمًجد ذم اًمٗمجر صالة صغمملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ سمٕمض وذمش ُم٤مًمؽ

 ًٚمٛملم,اعم مج٤مقم٦م ُمع اعمّمٚملم ُمـ يٙمقٟم٤م ح٤م سم٠مهنام ووٕمٝمام ُيقطمل رضمٚملم وضمد ؾمٚمؿ,

 ومام: »ىم٤مل اهلل, رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مٓ ,شُمًٚمٛملم؟ أوًمًتام: »هلام وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٜم٤مدامه٤م

 قمٚمٞمف- وم٘م٤مل رطم٤مًمٜم٤م, ذم صٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م  اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓش ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمام

 ومقضمدهؿ اجلامقم٦م, ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف, ذم أطمديمؿ صغم إذا: -واًمًالم اًمّمالة

 .ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ؿ:ُمٕمٝم ومٚمُٞمَّمؾِّ  يّمٚمقن,

 صٚمٞم٤مه٤م يم٤مٟمقا  اًمتل اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمدا أو اًمّمالة, شمٚمؽ يٕمٞمدا سم٠من أُمر هذا: إذاً  

 ح٤مذا؟ رطم٤مهلام, ذم

 .ُمٜمٝمؿ ًمٞمًقا  ه١مٓء سم٠من اجلامقم٦م ُيِْمِٕمر اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م قمـ اعمًجد ذم اٟمٗمرادمه٤م ٕن 



 165 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمـ أطمٙم٤مم اًمقشمر 

 ي١مُمـ يم٤من ُمـ: »ىمٞمؾ وىمد اًمتٝمؿ, ُمقاىمػ ي٘مػ أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومال: وًمذًمؽ 

 ش اًمتٝمؿ ُمقاىمػ ي٘مػ ومال أظمر, واًمٞمقم سم٤مهلل

 ُمٕمٜم٤مه يم٤من وإن ٟمٌقي٤ًم, طمديث٤مً  ًمٞمس هذا سم٠من إؿمٕم٤مراً  ُٕقمٓمٞمٙمؿ ىمٞمؾ: وىمد: أىمقل

 .هذا اخلٞمػ ُمًجد سمحدي٨م: ىمقًمف سمف اؾمتِمٝمدت ح٤م ُم٘مٌقًٓ, ُمٕم٘مقًٓ 

 ُمع ٝم٤ميّمٚم مل وًمٙمٜمف ديم٤مٟمف, ذم أو سمٞمتف ذم اًمٗمريْم٦م صغم ىمد اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا: وم٢مذاً  

 يٜمتحل أن جيقز ومال ىم٤مئٛم٦م, واًمّمالة اعمًجد دظمؾ صمؿ اعمًجد, ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م

 رء قمٜمده يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًمٗمرض, صغم ىمد يم٤من أنف سمدقمقى اعمًجد, ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م

 ورسمام ,شُمرشملم يقم ذم ومريْم٦م ٓش »ُمرشملم يقم ذم صالة ٓ: »إول سم٤محلدي٨م اًمٗم٘مف ُمـ

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمرةً  اًمٗمرض أصكم نأ زم جيقز ٓ وم٠من٤م: ٟمٗمًف ذم ىم٤مل

 يّمٚمقن ووضمدُتؿ مج٤مقم٦م, ُمًجد دظمٚم٧م إذا إٓ يمذًمؽ, هق ٟمٕمؿ: ًمف ٟم٘مقل 

 .ًمقطمدك أن٧م صٚمٞمتٝم٤م اًمتل اًمٗمريْم٦م

 سمؾش ُمرشملم يقم ذم صالة ٓ: »إول -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف يِمٛمٚمؽ ٓ ومحٞمٜمذاك 

َتثٜمك ًْ  .ىم٤مئٛم٦م امقم٦ماجل وصالة اعمًجد, دظمقًمؽ طم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م, أن٧م اًمتل احل٤مًم٦م هذه ُمٜمف ُي

ًٓ  ومتٙم٥ًم إًمٞمٝم٤م, شَمٜمَْْمؿّ  أن سمد ومال   سمًٌعٍ  أو سمخٛمسٍ  هل اًمتل اجلامقم٦م ومْمٞمٚم٦م: أو

 .ذًمؽ ُمـ سمريء وأن٧م سمؽ شَمٚمّمؼ ىمد اًمتل اًمتٝمٛم٦م ٟمٗمًؽ قمـ شمدومع صمؿ درضم٦م, وقمنميـ

 وذيمرى, وم٤مئدة ذًمؽ ذم ًمٕمؾ وًمٙمـ قمٚمٞمٙمؿ, أـمٚم٧م وىمد اًمٌح٨م, اىمتْم٤مه ُم٤م هذا 

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 (00:  00:  44/ 375/واًمٜمقر دىاهل) 

 (00:  29:  24/ 375/واًمٜمقر اهلدى) 

 واجبة؟ افوتر يف( األظذ) شورة ؿراءة هل

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ. .إومم اًمريمٕم٦م ذم سم٤مًمذات اًمقشمر, ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم  :افسمال

 ؟شؾمٌح» ي٘مرأ  يم٤من أنف واًمًالم اًمّمالة



ـ أطمٙم٤مم اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    166   ُم

 .ٟمٕمؿ أي : افشقخ

 ذط؟ هؾ  :مداخؾة

 أؾم٘مط ىُمِرئ رء وأّي  ؾمٜم٦م, هق وإٟمام ومرض, وٓ ذط ًمٞمس ٓ, : افشقخ

 .اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اإلو٤موم٦م ُمـ اعمًتح٥م  أؾم٘مط سمؾ اًمٗمرض,

 .قمٚمٞمف قم٘م٤مب ومال شمريمٝم٤م وإن قمٚمٞمٝم٤م, ُأثٞم٥م ومٕمٚمٝم٤م إن ؾمٜم٦م, ومٝملش ؾمٌح» ىمراءة أُم٤م 

  (00:  06:  00/ 437/واًمٜمقر اهلدى) 

 يؽون أن جيوز هل افوتر وؿـوت فؾوتر، افواحدة افتسؾقؿة

 افرـوع بعد

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا سم٤مًمقشمر, اًمقاطمدة ًمٚمتًٚمٞمٛم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 يٛمٞمٜم٤ًم؟ اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 .اًمّمٚمقات يمؾ يِمٛمؾ سم٤مًمقشمر, ظم٤مص٤مً  ًمٞمس هذا: افشقخ

 اًمًٜم٦م, هل هذه اًم٘مٜمقت, ذم سمدأ اًمريمقع ىمٌؾ ُمثالً  هق ًمق ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م, :مداخؾة

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م سمٕمده٤م ًمق ًمٙمـ

 .سمٞمجقز: فشقخا

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :مداخؾة

 :..(47.: 2/   59/   واًمٜمقر اهلدى)



 167 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمـ أطمٙم٤مم اًمقشمر 

 افثافثة بعد يػسش ؾفل أوشط تشفد دون ثالًثا افوتر صذ إذا

  يتورك؟ أم

 هؾ ُمتّمٚملم, صالهؿ إذا اًمقشمر ريمٕم٤مت صمالث شمِمٝمد ذم اجلٚمقس :افسائل

 ؟يٗمؽمش أم يتقرك

 .يٗمؽمش: افشقخ

  (00:  26 :00/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 





 الوتر قضاء





 171 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمْم٤مء اًمقشمر 

 وافـاد فؾـائم هو إكام افػجر بعد افوتر ؿضاء

 وشمره وىم٧م ومٞمٜمتٝمل اًمذايمر وأُم٤م شمذيمر, وىم٧م أّي  اًمٗمجر سمٕمد يّمكم ٟمز أو ٟم٤مم ُمـ

 .سَملمِّ  فم٤مهر وهذا اًمٗمجر سمٓمٚمقع

 [422 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 صػًعا؟ أم وتًرا يؽون هل افوتر ؿضاء

 اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم يم٤من إذا: أي وشمًرا, اًمقشمر ىمْم٤مء ذم شم٘مقل سم٠منؽ ؾمٛمٕم٧م :ُمداظمٚم٦م

: أي اًمريمٕم٤مت, قمدد سمٜمٗمس اًمث٤مين اًمٞمقم ًمٞم٘مْمٝم٤م اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمٚمٝم٤م ومل ريمٕم٤مت صمالث

 أن سمٛمٕمٜمك ُمًٚمؿ صحٞمح ذم طمدي٨م وهٜم٤مك ريمٕم٤مت, أرسمع وًمٞمس ريمٕم٤مت صمالث

 اًمقشمر ىمْم٤مء قمغم اًمدًمٞمؾ ومام ريمٕم٦م قمنمة اصمٜم٤م اًمٚمٞمؾ صالة ي٘ميض يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .ظمػًما  اهلل وضمزاك اًمتقوٞمح أرضمق شمًرا؟و

 قمٜمف ٟم٤مم أو اًمقشمر أطمديمؿ ٟمز إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمدًمٞمؾ: اًمِمٞمخ

 ُمٕم٤مُمٚمتف اًمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قم٤مُمؾ وم٘مدش  ًمف يًتٞم٘مظ طملم أو يذيمره طملم ومٚمٞمّمٚمف

 قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالةً  ٟمز ُمـ: »سمٚمٗمظ اًمّمحٞمحلم ذم اعمروي وم٤محلدي٨م ًمٚمٗمريْم٦م

 اًمقشمر قمـ ؾمٝم٤م أو اًمقشمر قمـ ٟم٤مم ومٛمـش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ ذيمره٤مي طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م

 ؾم٤مقم٦م طملم اًمقشمر يّمكم ومحٞمٜمٍئذ قمٜمٝم٤م همٗمؾ أو قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل اًمٗمريْم٦م طمٙمؿ ومحٙمٛمف

 ُمع ومٝمذا ُمًٚمؿ صحٞمح إمم واعمٕمزو اعمذيمقر احلدي٨م أُم٤م آؾمتٞم٘م٤مظ, ؾم٤مقم٦م أو اًمتذيمر

 اًمذي احلدي٨م سملم رو٦مُمٕم٤م ومال واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمٚمف وُمـ صحٞمًح٤م يمقٟمف

 ًمف يتٞمن مل عمـ وإٟمام ٟم٤مم أو ٟمز ومٞمٛمـ يٙمقن ٓ هذا ٕن احلدي٨م: هذا وسملم ذيمرشمف

 وإٟمام واًمٜمًٞم٤من, اًمٜمقم سمٕمذر ًمٞمس اًمٚمٞمؾ صالة ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يٕمقض ومحٞمٜمٍئذ اًمٚمٞمؾ صالة

 . ٟمٕمؿ ريمٕم٦م, قمنمة اصمٜمل اًمٜمٝم٤مر ذم يّمكم أن ومٚمف ذًمؽ ًمف يتٞمن مل ٕنف

 (00:37:49/ب 33: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 172   ىمْم٤مء اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 صػعًا؟ أم وتراً  يؽون افوتر ؿضاء

 وشمًرا؟ أم ؿمٗمًٕم٤م شمٙمقن هؾ اًمقشمر ىمْم٤مء يمٞمٗمٞم٦م اًمّمٌح, وأصٌح اًمقشمر وم٤مشمف ُمـ :ُمداظمٚم٦م

 .وشمر: اًمِمٞمخ

 هق؟ يمام وشمًرا  :ُمداظمٚم٦م

ش يذيمره طملم ومٚمٞمّمكم: »اًمٗمرض ذم ضم٤مء يمام اًمقشمر ذم ضم٤مء ىمد ٕنف هق: يمام: اًمِمٞمخ

 ومٚمٞمّمٚمف قمٜمف ٟم٤مم أو اًمقشمر ٟمز ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ٘م٤ملوم اًمٗمرض, ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مًمقشمر ضم٤مء

 .اًمٗمرض ذم ضم٤مء يمامش يذيمره طملم

 (00:34:45( /3) ضمدة ومت٤موى) 

 افوتر ؿضاء

 ُمـ: » ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ُمرومققًم٤م ؾمٕمٞمد أيب قمـ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء :ُمداظمٚم٦م

 قمـ آظمر وطمدي٨م احلدي٨م, هذاش اؾمتٞم٘مظ أو ذيمره إذا ومٚمٞمقشمر ٟمًٞمف أو اًمقشمر قمـ ٟم٤مم

 ريمع يٙمـ ومل اًمّمٌح ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومقضمد اًمّمٌح إمم ظمرج أنف: »قمٛمرو سمـ ىمٞمس

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومًٙم٧م وم٠مظمؼمه, اًمّمالة؟ هذه ُم٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمف ومٛمر اًمٗمجر, ريمٕمتل

 ذم واًمٓمؼماين أمحد قمـ اًم٤ٌمب ذم ذطمف سمٕمد اًمرسم٤مين اًمٗمتح ذم ىم٤ملش ؿمٞمًئ٤م ي٘مؾ ومل

 طمًـ, وإؾمٜم٤مدهش ومٞمقشمر حيّمٌ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »سمٚمٗمظ قم٤مئِم٦م قمـ إوؾمط

 ىم٤مم وىمد يقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رأج٧م رسمام: »سمٚمٗمظ واًمٌٞمٝم٘مل احل٤ميمؿ قمـ اًمدرداء أيب وقمـ

 هذا؟ ذم ؿمٞمخ ي٤م رأجؽ ُم٤م احل٤ميمؿ, صححفش اًمّمٌح ًمّمالة اًمٜم٤مس

ُمريـ سم٠من أرى: اًمِمٞمخ  مت٤مًُم٤م اًمٗمريْم٦م ومٙمحٙمؿ قمٜمف ٟم٤مم أو اًمقشمر ٟمز ُمـ: أي ضم٤مئز, ٕا

 .اًمقشمر ُمـ ٟمز يم٤من ُم٤م شمذيمره طملم أو ٟمقُمف, ُمـ اؾمتٞم٘م٤مفمف طملم سمف سم٤مإلشمٞم٤من ي١مُمر أنف طمٞم٨م ُمـ

 .ـمٚمع ىمد اًمّمٌح يم٤من ًمق طمتك :ُمداظمٚم٦م

 .صم٤مين رء هذا[ اًمٗمرض] يْمٞمع يم٤من إذا إٓ ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 (00:01:21/ب30: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 وتًرا؟ أم صػًعا يؽون هل افـفار يف افوتر ؿضاء

 ٟم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن دي٨ماحل ذم ضم٤مء اًمقشمر, ًم٘مْم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ :ُمداظمٚم٦م

 اإلٟم٤ًمن قمغم وم٤مت إذا اًمقشمر ىمْم٤مء ومٝمؾ ريمٕم٦م, قمنمة صمٜمتل اًمٜمٝم٤مر ُمـ صغم طمزسمف قمـ

 .ريمٕم٦م إطمدى يّمٚمٞمف أو ريمٕم٦م, قمنمة صمٜمتل يّمٚمٞمف اًمقشمر يّمكم أن يريد هن٤مًرا

 وم٤مشمف؟ إذا أو ٟم٤مم يم٤مُماًل  ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م: اًمِمٞمخ

 .طمزسمف قمـ ٟم٤مم :ُمداظمٚم٦م

 ومحٞمٜمئذ ٟم٤مم إذا: سمٚمٗمظ صح وم٢مذا وم٤مشمف, إذا يم٤من احلدي٨م أن ٗمظأطم اًمذي أن٤م: اًمِمٞمخ

 هذا هق اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ىمقًمٞم٦م, وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م: ؾمٜمت٤من هٜم٤م ٟم٘مقل أن وهق ؾمٝمؾ وم٤مجلٛمع

 ٟمٕمٚمؿ يمام اًم٘مقًمٞم٦م واًمًٜم٦م ٟم٤مم, سمٚمٗمظ احلدي٨م يمقن ُمـ اًمت٠ميمد سمٕمد وهذا ذيمرشمف, اًمذي

 اًمقشمر قمـ ٟم٤مم ُمـ: »اًمٗمريْم٦م ذم ىم٤مًمف ُم٤م اًمقشمر ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف أنف: احلدي٨م ذم

 .اهتدى وم٘مد ومٕمؾ إُمريـ وم٠ميش يذيمره طملم ومٚمٞمّمٚمف ٟمًٞمف أو

 اًمٚمٞمؾ؟ صالة قمـ قمقض أو ىمْم٤ًمء شمٕمتؼم هؾ ريمٕم٦م, قمنمة صمٜمتل صغم إذا :ُمداظمٚم٦م

 اًمقشمر وم٤مشم٧م, يمام شم٘م٣م شم٘م٣م اًمتل اًمّمالة ىمْم٤مء يم٤من ًمق ىمْم٤مء, ًمٞمس ٓ: اًمِمٞمخ

 .ديؾسم وإٟمام ىمْم٤مء ًمٞمس ومٝمق ؿمٗمع, وهٜم٤م وشمر

 (00:11:16( /7) راسمغ ومت٤موى) 

 افوتر ؿضاء

 أىمقم وسمدي اًمقشمر أصكم سمِّدي أن٤م أنف طمٜمٗمرض اًمقشمر ىمراءة اًمقشمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: افسائؾة

  ؟أقمٛمؾ سمدي ؿمق... ٟمٛم٧م وُمثالً  أصكم, أرسمٕم٦م أو صمالصم٦م اًم٤ًمقم٦م

 ُمتك؟ إمم ٟمٛمتل,: افشقخ

 .اًمقشمر قمكمَّ  وراح اًمٗمجر, أذان ًمقىم٧م:  افسائؾة



 174   ىمْم٤مء اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اًمٗمجر, ىمٌؾ اؾمتٞم٘مٔمتل وُم٤م وٟمٛمتل, راؾمؽ طمٓمٞمتل سمٛمٕمٜمك قمٚمٞمِؽ, راح يم٤من إذا

 .ىمْم٤مؤه٤م يٛمٙمٜمف ٓ وىمتٝم٤م ذم اًمٗمريْم٦م سمٞمّمكم ُم٤م اًمٚمِّـل ُمثؾ, قمٚمٞمؽ راح

 .َيْذيمره٤م طملم سمٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو ٟمًٞمٝم٤م إذا أُم٤م  

  اًمٗمجر ـمٚمقع إمم هٞمؽ ٟمقُمف ؾمحٌتٞمٝم٤م إذا شمٌٕمؽ اًم١ًمال يمذًمؽ 

 .اًمّم٤ٌمح ًم٘مٞم٧م قمٞمٜمل ٧موَمتَّح يٕمٜمل أجقه,: افسائؾة

 سمتّمكم اًمٗمجر ؾمٜم٦م شمّمكم ُم٤م ىمٌؾ, اًمقشمر صالة إو٤مقم٦م ىمّمديت ُم٤م يٕمٜمل: افشقخ

 . اًمقشمر ؾمٜم٦م

 . صمالصم٦م أو ريمٕم٦م أصكم: افسائؾة

 .ُمتك ه٤مي قمرومتل سمس, إيف صمالصم٦م أو: افشقخ

 . اًمًٜم٦م أصكم ُم٤م ىمٌؾ: افسائؾة

 . يٕمٜمل اًم٥ًٌم ٓ ٓ,: افشقخ

  ُمتك: افسائؾة

 سمتّمكم, ُم٤م إومم اًمّمقرة: صقرشملم ًمؽ ذيمرٟم٤م اطمٜم٤م, ًمؽ ىمٚمٜم٤م اًم٥ًٌم: افشقخ

 . قمٚمٞمٙمل راطم٧م

 . اىمٛم٧م ُم٤م يٕمٜمل أنف إومم اًمّمقرة:  افسائؾة

 .  ىمٛمتل وُم٤م وُمْ٘متِل, يٕمٜمل: افشقخ

ٌَِؽ  إذا أُم٤م قمٚمٞمؽ, راطم٧م اًمّمقرة هذه ذم  أذان سمٕمد إٓ وُمْ٘متِل وُم٤م اًمٜمقم هَمَٚم

 . ًمٗمجرا ؾمٜم٦م سمتّمكم وسمٕمديـ اًمقشمر, سمتّمكم ومُٝمقن اًمٗمجر,

 . أىمْمٞمٝم٤م سم٠مىمدر ُم٤م وهذيؽ :افسائؾة

 . ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م ًمٚمٛمتٕمٛمد سم٤مًمٜم٦ًٌم, ىمْم٤مء ومٞمف ُم٤م ظمالص: افشقخ

 :..(39: 14/   52/   واًمٜمقر اهلدى) 
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يؼيض؟ وـقف افـسقان، ظـد افوتر ؿضاء  

 ٓ؟ أم ؿمٗمٕم٤مً  ُيْ٘م٣م وهؾ اًمٜمًٞم٤من, قمٜمد اًمقشمر ىمْم٤مء ذم ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي ُم٤م: افسمال

 اًمت٤مسمٕملم أو اًمّمح٤مسم٦م قمـ ورد ومٝمؾ ذًمؽ, ذم ٟمص ًمٞمس وًمٙمٜمف ٦م,قم٤مئِم طمدي٨م ورد وىمد

 ُيْ٘م٣َم؟ ُم٤م إٟمف ىم٤مًمقا  اًمٗمتح ذم إيمثر أن ُمع ؿمٗمٕم٤ًم, ُيْ٘م٣َم  أنف ذًمؽ ذم صحٞمح ؾمٜمد

 سمٛمٕمٜمك ًمٞمس احل٤مل, سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وذم اًمنمع ذم اًم٘مْم٤مء: اجلقاب اؾمٛمع: افشقخ

 اًمٚمٖمقي ًُمَٖمقي, وٓ قملذ ًمٞمس اصٓمالطمل اعمٕمٜمك هذا وىمتٝم٤م, همػم ذم اًمٕم٤ٌمدة أداء

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام سمتامُمٝم٤م, سم٤مًمٕم٤ٌمدة اإلشمٞم٤من هق وا اًمّمَّ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

 اًمّمالة ىُمْمٞم٧م: يٗمٝمؿ أُمث٤مزم اًمٕمجؿ ُمـ سمؾ اًمٕمرب ُمـ أطمد هؾ [10:اجلٛمٕم٦م] ﴾إَْرضِ 

ي٧م: يٕمٜمل  .ٓ ـمٌٕم٤ًم, وىمتٝم٤م؟ همػم ذم ُأدِّ

٧َّم,: يٕمٜمل ﴾ الةُ اًمّمَّ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا ﴿: إذاً    .وم٤مٟمتنموا ُأمِت

 وَم٤مْذيُمُروا َُمٜم٤َمؾِمَٙمُٙمؿْ  ىمََْمٞمْتُؿْ  وَم٢ِمَذا﴿: ذًمؽ ىمٌؾ شمٕم٤ممم ىمقًمف سمؾ اًمًالم, قمٚمٞمف ىمقًمف يمذًمؽ

 َ  اعمٜم٤مؾمؽ, ىمْم٤مء ُمـ اٟمتٝمٞمتؿ مت٤مُم٤ًم, يمذاك هذا [200:اًمٌ٘مرة] ﴾ذيِْمًرا  أؿََمدَّ  أَوْ  آسَم٤مَءيُمؿْ  يَمِذيْمِريُمؿْ  اّللَّ

 ٓ, ىمْم٤مء, حي٩م ذاه٥م وهق احل٩م ُمـ راضمٕم٦م اًمٜم٤مس راضمٕم٦م, سواًمٜم٤م طم٩م: ىمٞمؾ يمام ًمٞمس

 .اعمنموع اًمقىم٧م ذم: يٕمٜمل [200:اًمٌ٘مرة] ﴾َُمٜم٤َمؾِمَٙمُٙمؿْ  ىمََْمٞمْتُؿْ  وَم٢مَِذا﴿

 شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر, اًمًٙمٜمٞم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ويمذًمؽ

, أدريمتؿ ومام شمًٕمقن, وأنتؿ ش وم٤مىمْمقا  ٤مشمٙمؿوم وُم٤م: »رواي٦م ذمش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا

 أن٤م ُمذهٌل ذم اًمذيـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ إقم٤مضمؿ ومٝمؿ وًمًقء اًمث٤مٟمٞم٦م, اًمرواي٦م هذه أضمؾ وُمـ

 ذم دظمؾ إذا أيمثر, أو سمريمٕم٦م ُمثالً  اعمًٌقق أن: اًمٗم٘مٝم٤مء مجٝمقر ُمع اظمتٚمٗمقا  احلٜمٗمل,

ُّي٤م ي٘مقم طمٞمٜمام ومٝمؾ ريمٕم٦م, ووم٤مشمتف اًمّمالة  شمٙمقن أم اًمّمالة مت٤مم شمٙمقن اًمريمٕم٦م هذه ًمُٞم١َمدِّ

 ح٤م يًتٗمتح ٓ ومٝمق اجلٛمٝمقر ي٘مقل يمام اًمّمالة مت٤مم يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمّمالة, أول هل

 .آي٦م أو ؾمقرة ُمـ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ُم٤م ي٘مرأ  وٓ يٜمٝمض,

 اًمٗم٤مئت٦م سم٤مًمريمٕم٦م ًمٞم٠ميت ىم٤مم إذا وًمذًمؽ اًمّمالة, أول هق وم٤مشمف ُم٤م: ي٘مقًمقن إطمٜم٤مف

 ُمـ ة,اًمّمال أول هذه ٕن اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم سم٤مًم٘مراءة وضمٝمر آؾمتٗمت٤مح, دقم٤مء ىمرأ 

 ش.وم٠ممتقا :» ىم٤مل اًمرؾمقل: ىم٤مًمقا  أظمرون سمٞمٜمامش وم٤مىمْمقا : »رواي٦م ُمـ هذا؟ أظمذوا أجـ
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 ش.وم٤مىمْمقا : »آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل اًمرؾمقل ًمٙمـ: هلؿ ىمٞمؾ 

 يمامش وم٠ممتقا : »يٕمٜملش وم٤مىمْمقا » اًمروايتلم, سملم اظمتالف ٓ: اًمٕمريب اجلقاب يم٤من 

 .اًمٙمريٛمتلم أيتلم آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م

 وم٤مشمف إن: اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمغم وم٤مجلقاب اًمقشمر, وم٤مشمف عمـ ٜم٦ًٌمسم٤مًم ؾم١ماًمؽ يم٤من وم٤مٔن 

 اًمٗم٘مٝمل, اعمٕمٜمك هذا وىمتف, همػم ذم سمف اإلشمٞم٤من: أي ىمْم٤مئف, إمم ؾمٌٞمؾ ومال ويمًالً  مهالً 

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ومٙمام اًمٜمًٞم٤من, أو يم٤مًمٜمقم ذقمل سمٕمذر وم٤مشمف ىمد يم٤من وإن

ش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م, لمطم ومٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م قمٜمٝم٤م, ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ: »ًمٚمٗمريْم٦م

ر طملم قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو اعمٜمًٞم٦م, اًمّمالة سم٠مداء أُمر ومٝمذا  .شَمَذيمَّ

اه٤م ٕنف أداء ومٝمق أداء, ٟمًٛمٞمف أن ؿمئٜم٤م إن ومٝمذا   إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمنموع اًمقىم٧م ذم أدَّ

 طملم وىم٧م,: يٕمٜملش طملم ومٚمُٞمَّمٚمِّٝم٤م: »ىم٤مل ٕنف اًمٜمًٞم٤من: أو سم٤مًمٜمقم ُمٕمذور ٕنف ظم٤مص٦م:

 .اًمتذيمر وىم٧م: أي متًقن, وطملم ّمٌحقنشم

ٜم٤م :وم٢مذاً    اعمٜمًٞم٦م, اًمٗم٤مئت٦م اًمّمالة ومٞمف ي١مدي وىمت٤مً  اًمٜم٤مئؿ ذاك أو اًمٜم٤مد هلذا ضمٕمؾ َرسمه

 .قمٜمٝم٤م ٟم٤مم اًمتل أو

 ـمٚمقع سمٕمد يًتٞم٘مظ اًمٞمقم, اجلامهػم يٗمٕمؾ يمام شمتٝم٤مون أن إي٤مك: ٟمٔمره ًمٗم٧م صمؿ

 ُم٤م سمٕمد اًمقفمٞمٗم٦م, ُمـ ٟمرضمع ُم٤م سمٕمد ؾمٜمّمٚمٞمٝم٤م وم٤مشم٧م, اًمّمالة هذه: وي٘مقل اًمِمٛمس,

 اًمٗمجر وىم٧م ذم ُمًتٞم٘مٔم٤مً  يم٤من ًمق يمام قمٚمٞمف, راطم٧م اًمدراؾم٦م, ُمـ اًمتدريس ُمـ ٟمرضمع

 .اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م طمتك قمٜمٝم٤م وشمٖم٤مى ومت٤ًمهؾ

 طمدي٨م ذم أجْم٤مً  ىم٤مل احلدي٨م, هذا ًمٚمٗمريْم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أىمقل 

 اجلٛمٚم٦م شمٚمؽ سمٕمد سمؽضمقا  وهذاش يذيمره طملم ومٚمُٞمَّمٚمِّف اًمقشمر, ٟمز ُمـ: »اًمؽمُمذي ذم

 .اهلل ؿم٤مء إن وم٤مئدة ومٞمٝم٤م ًمٙمـ ضمدًا, اًمٓمقيٚم٦م اًمٓمقيٚم٦م اعمٕمؽمو٦م

  (00:  57: 46/ 297/ واًمٜمقر اهلدى)

  (00:  00: 40/ 298/ واًمٜمقر اهلدى)

  (00:  06: 02/ 298/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (00:  06: 26/ 298/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افػجر صالة ظؾقه أؿقؿت من ظذ يستب ماذا

 افوتر؟ يصل مل هوو

 اًمقشمر, يّمؾ مل وهق اًمٗمجر صالة قمٚمٞمف أىمٞمٛم٧م ُمـ قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا :ُمداظمٚم٦م

 .ظمػًما  اهلل ضمزايمؿ أومٞمدوٟم٤م

ًٓ  اًمقشمر يّمكم أن سملم جيٛمع أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إذا: اًمِمٞمخ  أو

 راًمٗمج ؾمٜم٦م ريمٕمتل ىمدم وإٓ ذًمؽ ومٕمؾ اًمٗمريْم٦م شم٘م٤مم أن ىمٌؾ صم٤مٟمًٞم٤م اًمٗمجر ريمٕمتل صمؿ

 .ذًمؽ سمٕمد اًمقشمر صغم صمؿ

 ...ُم٤ٌمًذة اًمٗمجر سمٕمد :ُمداظمٚم٦م

 أذان سملم اًمقىم٧م ُمـ ُمتًع هٜم٤مك يم٤من إذا: آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام أىمقل ٓ,: افشقخ

 ريمٕمتل سمٕمده٤م ويّمكم اًمقشمر يّمكم أن يًتٓمٞمع سمحٞم٨م اًمٗمجر, صالة إىم٤مُم٦م وسملم اًمٗمجر

 يتًع ٓ وٞمً٘م٤م اًمقىم٧م يم٤من إذا أُم٤م اًمٗمجر, وؾمٜم٦م اًمقشمر ؾمٜم٦م: اًمًٜمتلم سملم مجع اًمٗمجر

 .سمٕمد ومٞمام اًمقشمر صغم صمؿ صاله٤م اًمٗمجر ًمًٜم٦م إٓ

  وىم٧م أي ذم :ُمداظمٚم٦م

 مل أنف: اًم١ًمال ُمـ ومٝمٛمتف واًمذي ٟم٤مم, أو ٟمز أنف دام ُم٤م يم٤من وىم٧م أي: اًمِمٞمخ

 اًمٗمرض صالة يمحٙمؿ اًمقشمر صالة ومحٙمؿ يمذًمؽ إُمر يم٤من وم٢مذا اًمقشمر, شم٠مظمػم يتٕمٛمد

 طمدي٨م ُمـ اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ روفاعمٕم احلدي٨م اًمٗمرض ذم ضم٤مء وم٘مد مت٤مًُم٤م,

 قمٜمٝم٤م, ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف, شمٕم٤ممم اهلل ريض أنس

 ظمّمقص ذم اًمًٜمـ ذم هذا ُمثؾ ضم٤مءش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م, طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م

 ظيًتٞم٘م ومحٞمٜمام ٟم٤مم أو اًمقشمر ٟمز ومٛمـش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ: »ىمقًمف دون اًمقشمر صالة

 شمٗمّمٞمؾ, ُمـ آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه ُم٤م ذيمرٟم٤م وٞمً٘م٤م اًمقىم٧م يم٤من ح٤م وًمٙمـ يّمٚمٞمٝم٤م, اًمّمالة هلذه

ر وإٓ  .اًمٗمجر ومرض سمٕمد وًمق ذًمؽ َأظمَّ

 (00:15:05( /ب26) ضمدة ومت٤موى) 
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 أصبح حتى وتر ظن كام من

ح احلدي٨م: افشقخ  ٕنف اًمٗمريْم٦م: طمٙمؿ طمٙمٛمف اًمقشمر, قمـ وٟم٤مم ٟمز عمـ اعمُـٍَمِّ

 ومٞمّمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٝم٤مر, ذم وشمذيمره٤م ًمٞمٚم٦م صالة ُمثالً  وم٤مشمتف ومٛمـ ًمٚمٗمريْم٦م, سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مء احلٙمؿ

 .مت٤مُم٤مً  سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس وجيٝمر, سمؾ اًمٜمٝم٤مر, ذم

 .هق هق وم٤محلٙمؿ ٟمقم, قمـ أو ٟمًٞم٤من قمـ يم٤من إن اًمقشمر يمذًمؽ 

 ( 00:  35: 44/   598/  واًمٜمقر اهلدى)



 الوتر قهوت
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  افوتر يف افؼـوت

 : 163 ةوم٘مر اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .أطمٞم٤مٟم٤م ومٞمنمع اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت وأُم٤م 
 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افرـوع ؿبل افوتر يف افؼـوت

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .اًمٜم٤مزًم٦م ًم٘مٜمقت ظمالومآ اًمريمقع ىمٌؾ وحمٚمف

 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 . اًمريمقع ؾىمٌ وجيٕمٚمف 
 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر يف افؼـوت موضع

 . داود أبق رواهش. اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »يمٕم٥م سمـ أبك طمدي٨م»

 .صحٞمح

 احل٤مومظ, إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمِمقاهد شمٚمؽ احلدي٨م ي٘مقي ومم٤م: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أو اًمريمقع ىمٌؾ ّمالةاًم ذم اًم٘مٜمقت قمـ ؾمئؾ ح٤م ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م أجْم٤م وي٘مقيف

 يمام واطمدا ؿمٝمرا  يم٤من إٟمام اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٜمقت أن ذيمر صمؿ. ىمٌٚمف: سم٘مقًمف أضم٤مب سمٕمده؟

 ىمٜمقت أن يٕمت٘مد يم٤من قمٜمف اهلل ريض أن٤ًم أن شمذيمرٟم٤م وإذا. طمدي٨م ىمٌؾ سمٞم٤مٟمف شم٘مدم
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 ُمـ ىمٜم٧م إٟمام وأنف ُمٕمقٟم٦م, سمئر ذم ىمتٚمقا  اًمذيـ اًم٘مراء طم٤مدصم٦م ذم سمدؤه يم٤من إٟمام اًمٜم٤مزًم٦م

 إٓ ذًمؽ وًمٞمس - اًمٜم٤مزًم٦م همػم ذم اًم٘مٜمقت أن ُمٕمٜم٤م يٜمت٩م اًمريمقع سمٕمد را ؿمٝم أضمٚمٝم٤م

 واًم٤ًمسمٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م اًمرواي٦م ذم ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام اًمريمقع, ىمٌؾ هق إٟمام - اًمقشمر ىمٜمقت

 خيٗمك ٓ يمام اًمقشمر, ىمٜمقت قمغم إٓ هذا ىمقًمف ذم اًم٘مٌٚمٞم٦م محؾ يٛمٙمـ وٓ قمٜمف, اعمت٘مدُمتلم

 ًمٚمحدي٨م يِمٝمد وىمد. أقمٚمؿ واهلل. اعمت٘مدُم٦م أنس طمدي٨م رواي٤مت جمٛمقع شمتٌع ُمـ قمغم

 اهلل قمٌد سمـ قمٛمرو قمثامن أبق أظمؼمٟم٤مش : 2/  70 ق» اًمتقطمٞمد ذم ُمٜمده اسمـ أظمرج ُم٤م

 قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمٌٍمي

 قمٜم٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ومديؽ أيب اسمـ طمدصمٜم٤م احلزاُمل اعمدين ؿمٞم٦ٌم سمـ اهلل

 سمـ قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ

: اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب

 وم٢من. إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ: آظمره ذم وزاد احلدي٨م.. .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا

 احل٤ميمؿ رواه ًمٙمـ اًمريمقع, ىمٌؾ فم٤مهر اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن: ىمقًمف

 حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش 39 - 38/  3» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 172/  3»

 ظمالف ومٝمذا. اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد رومٕم٧م إذا: سمٚمٗمظ سمف اًمِمٕمراين اعمًٞم٥م سمـ

 .أقمٚمؿ وم٤مهلل. إومم اًمرواي٦م

 ( [426) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 بافـوازل وتراف ؿـوت تؼققد ظدم

 . سمٜم٤مزًم٦م خيّمف وٓ 
 

 ([3/969) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]  



 183 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمقشمر 

 رمضان من األخر بافـصف افوتر ؿـوت ختصقص ظدم

 أن: ذًمؽ ذم واحلج٦م. رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ خيّمف ٓ يم٤من ويمذًمؽ   

 سمـ احلًـ طمدي٨م وُمثٚمٝم٤م ,- رأج٧م يمام - ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م

: اًمقشمر ىمٜمقت ذم أىمقهلـ يمٚمامت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ٜمفقم اهلل ريض    قمكم

 .احلدي٨م..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»

 .اًم٘مٞمقد ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس أجْم٤ًم: ُمٓمٚمؼ وهق ,- ي٠ميت يمام - اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق
 قمـش 131» ٟمٍم اسمـ روى وم٘مد اًمّمح٤مسم٦م: سم٠مقمامل اعمُْٓمَٚم٘م٤مت هذه اقمتْمدت وىمد

ٜم٦َمِ  ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقَت  ُمًٕمقد واسمـ وقمكم, قمٛمر, ًَّ  .يمٚمٝم٤م اًم

 اعم٤ٌمرك, واسمـ اًمثقري, ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ, أهؾ ىمقل وهق: »اًمؽمُمذي ىم٤مل 

 .شاًمٙمقوم٦م وأهؾ وإؾمح٤مق,
 - ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م شمتٌٕمٜم٤م ٕنٜم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم: ي٘مٜم٧م يم٤من: ىمٚمٜم٤م إٟمام أنف واقمٚمؿ

 واسمـ قم٤مئِم٦م, يم٠مطم٤مدي٨م - ٘م٤مً ُمٓمٚم اًم٘مٜمقت ًمذيمر شمتٕمرض ٓ أيمثره٤م ومقضمدٟم٤م :- يمثػمة وهل

 يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل أن ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ُأيَبّ  طمدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع وُم٘مت٣م ,- وهمػممه٤م قم٤ٌمس

 اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثر قمغم ذًمؽ ظمٗمل ح٤م دائامً: ي٘مٜم٧م يم٤من ًمق إذ أطمٞم٤مٟم٤ًم, ويدع أطمٞم٤مٟم٤ًم, ي٘مٜم٧م

 وقمٚمٞمف ؾمٜم٦م, هق سمؾ احلتؿ: سم٤مُٕمر ًمٞمس اًم٘مٜمقت أن قمغم يدل وذًمؽ ,ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره رووا

 وحمٛمد: يقؾمػ, أيب ُمذه٥م وهق سمٕمدهؿ, وُمـ واًمت٤مسمٕملم, اًمّمح٤مسم٦م, ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر

 .سمقضمقسمف ىم٤مل وم٢مٟمف طمٜمٞمٗم٦م: أيب ٕؾمت٤مذمه٤م ظمالوم٤مً 

 سم٠منش 360 و 359 و 1/306ش »اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ اقمؽمف وىمد

 .ششمٕمّمٌف وقمدم إٟمّم٤مومف ُمـ وهذا» دًمٞمؾ, قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ وٕمٞمػ سمقضمقسمف اًم٘مقل

 .قمٚمامئٜم٤م يمت٥م ذم دمده شمٙم٤مد ٓ اًمتٍميح هذا وُمثؾ. ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ذًمؽ: ذم يمالُمف ومراضمع
 ٓ اًمذي احلؼ وهق احلٜمٗمٞم٦م, ُمذه٥م هق اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ىمٜمقت ويمقن هذا,

 واسمـ اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر قمـ اعمروي وهق ظمالومف, ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل إذ ومٞمف: ري٥م

 .ش133ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ُمًٕمقد
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 ,-ش 2/137ش »اعمجٛمع» ذم يمام - طمًـ سمًٜمد ُمًٕمقد اسمـ قمـ ٓمؼمايناًم ورواه  

 ُمًٕمقد اسمـ أن: قمٚم٘مٛم٦م قمـ: سمٚمٗمظ[ 2/97/6910ش ]ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم وهق

 يمام - أجْم٤مً  طمًـ وؾمٜمده .اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم ي٘مٜمتقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأصح٤مب

 .-ش 115ش »اًمدراي٦م»  ذم احل٤مومظ ىم٤مل
 قمـش 39 - 3/38» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ,ش3/172» ٤ميمؿاحل رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

ْٕمراين حمٛمد اسمـ اًمٗمْمؾ : احِلَزاُمل ؿَمْٞم٦ٌم سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٙمر أبق صمٜم٤م: اًمِمَّ

 قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمٛمف قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ وُمَديؽ أيب اسمـ صمٜم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد, رومٕم٧م إذا وشمري ذم

 .شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ويمذًمؽ....شهدي٧م
 وإن - َوْهؿٌ ش: اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىمقل. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد ومٝمذا

 ريأد وٓ ,ش4/148ش »اعمحغم» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد إؾمت٤مذ قمٚمٞمف واوم٘مف

 .- قمٚمٞمف ذًمؽ ظمٗمل يمٞمػ
 ([3/969) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افوتر ؿـوت دظاء

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ي٠ميت سمام ومٞمف ويدقمق

 ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ

 ُمٜمج٤م ٓ وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م, ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م, ُمـ ليذ ٓ وإٟمف قمٚمٞمؽ,

 .شإًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
ـَ  وقَمٚمَّؿ ًَ  مهللا[ : »اًمقشمر ذم ىمراءشمف ُمـ ومرغ إذا] ي٘مقل أن قمٜمف اهلل ريض قمكم سمـ احل

 أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمَّٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين
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 وٓ] واًمٞم٧م, ُمـ يذل ٓ إٟمف[ و. ]قمٚمٞمؽ ُي٘م٣م وٓ شم٘ميض إٟمؽ[ ومـ] ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ ٜملَوىمِ 

 [ش إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ] وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م ,[قم٤مدي٧م ُمـ َيِٕمزه 

 ([3/973) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر وؿـوت افـازفة ؿـوت صقغة يف افػرق هو ما

 اًمقشمر؟ قتوىمٜم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت صٞمٖم٦م ذم اًمٗمرق هق ُم٤م :مداخؾة

ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »ُمثؾ همػمه, ومٞمف ُم٤م ِوْرد, اًمقشمر: افشقخ

 هٜم٤م: يٕمٜمل اًمٜم٤مزًم٦م, طم٥ًم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ِوْرد,ش إقمغم ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ, ريب ؾمٌح٤من»

 وىمٕم٧م اًمتل احل٤مدصم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م دقم٤مء يٌتدقمقا  اشمريمٝمؿ آسمتداع, ذم يتِم٤مـمروا اًمكم

 .ًمٚمٛمًٚمٛملم

 

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر ىاهلد) 

 وتر صالة ـل يف افؼـوت يؾتزم هل

 اًمًٜم٦م؟ ـمقل اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت إن ُمرة زم ىمٚم٧م :مداخلة

 .دائامً  ُمق سمس اًمًٜم٦م, ـمقل: افشقخ

 هق؟ اًمٚمِّـل أجقه :مداخؾة

 .وشم٤مرة شم٤مرةً : افشقخ

 .ُمْمٌقط وشم٤مرة شم٤مرةً  :مداخؾة

 .رُمْم٤من ُمـ اًمث٤مين سم٤مًمٜمص ُمق سمس إٟمف اجلقاب يم٤من اًمًٜم٦م ـمقل ًمؽ ىمٚم٧م وح٤م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ أجقه :مداخؾة
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 .اعم٘مّمقد هذا: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٓ وشمر, يقم سمٙمؾ أنف اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٙمـ: افشقخ

 هٙمذا؟ ويقم هٙمذا يقم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  37:  50/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 ظذ يادةافز تؼع وهلافرـوع؟ بعد افوتر يف افؼـوت يؼع هل

 ادلثور؟ افوتر ؿـوت دظاء

 اًمريمقع, ىمٌؾ اًمًٜم٦م ذم وارد ٕنف سم٤مًم٘مٜمقت, اًمدقم٤مء أن جيقز هؾ! ـمٞم٥م :مداخؾة

 سمٞمّمػم؟ اًمريمقع سمٕمد قمٛمٚمٜم٤مه ًمق

 إًمٞمٜم٤م؟ َأطَم٥مه  اًمًٜم٦م ًمٙمـ وأُمث٤مًمف, ًمٕمٛمر اشم٤ٌمقم٤مً  سمٞمّمػم: افشقخ

 أطمًـ؟ اًمريمقع ىمٌؾ اًمكم ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

: أنف اعمٕمروف: يٕمٜمل جيقز؟ اح٠مثقر هذا قمغم دقم٤مء أوٗمٜم٤م ًمق! ـمٞم٥م :مداخؾة

 أظمرى؟ أدقمٞم٦م قمٜمدي ُمـ أوٗم٧م آظمره, إمم...ش هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»

 .ٟم٤مدراً  إٓ سمٞمجقز, ُم٤م ٓ: افشقخ

 ٟم٤مدرًا؟ إٓ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  38:  16/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افؼـوت دظاء وهل افوتر؟ يف افؼـوت دظاء يف افزيادة حؽم ما

 بعده؟ أم افرـوع ؿبل يؽون رمضان يف افوتر يف

 اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمده؟ أم اًمريمقع ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

ًٓ  ضم٤مء ورد أي ذم ومٙم٤مًمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُم٤م: اًمِمٞمخ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مق

 جيقز ٓ سمؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم ي٤مدةاًمز جيقز ومال اًمّمحٞمح, سم٤مًمًٜمد

 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙم٤من ًمٗمظ شمٖمٞمػم

 إذا: ًمف ىم٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧م إين مهللا: »وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ, إٓ ُمٜمؽ ُمٜمجك وٓ ُمٚمج٠م ٓ إًمٞمؽ, فمٝمري وأخج٠مت

 ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُم٧م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ُم٧م إن وم٢مٟمؽ أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م

 اًمٜمٌقي, اًمتٕمٚمٞمؿ هٙمذا أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م. .شاجلٜم٦م

 وهق اًمرؾمقل ُمٙم٤مٟمف وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م ٟمزع أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل هق

 اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ ٓ: »ًمف ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف ذًمؽ يرض مل ًمٙمٜمف ؿمؽ, وٓ رؾمقل

 اعمٕمٜمك, أومًد ومام أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل وم٢من ورؾمقل, ٟمٌل وحمٛمدش أرؾمٚم٧م

 سمؾ ٓ,: اجلقاب اًمٜمٌل؟ ذًمؽ[ ىمٌؾ] ومٝمؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن ُمٕمٜمك: زاد سمؾ

: إًذاش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ: »ًمف وىم٤مل صدره, ذم سمفرض اًمؽمُمذي قمٜمد رواي٦م ذم

 آظمر, ًمٗمًٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع ًمٗمًٔم٤م أىم٤مم ًمٗمًٔم٤م, زاد ُم٤م ًمٙمٜمف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق هٜم٤م

 وأُمره ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٌٚمف مل اعمٕمٜمك ذم زي٤مدة ومٞمف أظمر اًمٚمٗمظ يم٤من ح٤م ًمٙمـ

 .أرؾمٚم٧م اًمذي ؽوسمٜمٌٞم: ي٘مقل أن وهق إي٤مه قمٚمٛمف اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من

 قمٚمؿ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م يتذيمر طمٞمٜمام اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل ومامذا احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ىمٜمقشمف ذم ي٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ

 ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ
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 رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ فإٟم قمٚمٞمف, ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ

 سمٕمض يردده٤م اًمدقم٤مء هذا ذم هل٤م أصؾ ٓ هذه ىمْمٞم٧م, ُم٤م قمغم احلٛمد ومٚمؽش وشمٕم٤مًمٞم٧م

 اًمت٘مّمػم ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبًدا: إذيم٤مر ذم اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال اًمٜم٤مس

 ذم اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم

 ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل اًمٌخ٤مري, ذم اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 قمٚم٘مٛم٦م ي٘مقل آظمره, إمم واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: يمٗمٞمف سملم ويمٗمل اًمّمالة

 ومٙم٤من: ىم٤مل اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر ٕيب أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح رواي٦م ذم ُمًٕمقد اسمـ شمٚمٛمٞمذ وهق

: اًمدقم٤مء هذا ذم واطمد طمرف زي٤مدة ُمٜم٤م يرى ٓ احلرف, قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ ُمًٕمقد اسمـ

 شمٕمٚمٞمٛمف ذم يتّمقر وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ٕنف آظمره: إمم هلل اًمتحٞم٤مت

 .قمٚمٞمف ًمالؾمتدراك جم٤مل ومال ٟم٘مص

 ...:ُمداظمٚم٦م

ًٓ : اًمِمٞمخ  اسمـ يم٤من ًمق: ىمٚمٞماًل  قمٜمده ٟم٘مػ أن إول اإلؿمٙم٤مل يٙمٗمٞمٜم٤م.. إؿمٙم٤م

 وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وم٘مٞمف ٕنف ُمِمٙماًل: يٙمقن أن ٓؾمتٌٕمدت وطمده قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد

, اًمّمح٤مسم٦م ًٓ  ُمث٤مًمف يٜمدر وًمٚمٌدقم٦م, ًمٚمٛمٌتدقملم قمدو ومٝمق ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م هق صمؿ أو

 ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: أىمقاًمف ُمـ إن واًمٕمٚمؿ, سم٤مًمٗم٘مف أجًْم٤م اعمٕمرووملم اًمّمح٤مسم٦م ذم

 ُمـ وظمػم ـأطمً ىمٚمٞمٚم٦م وًمق ؾمٜم٦م شمٕمٛمؾ أن: يٕمٜمل: ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد سمدقم٦م, ذم اضمتٝم٤مد

ًمف وُمـ سمدقم٦م, ذم إيمث٤مر  اًمٕمتٞمؼ, سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا : أىمقا

 اهلل ريض ىمقًمف ذًمؽ وُمـ قمٚمٞمف, وؾمالُمف اهلل صٚمقات اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م: يٕمٜمل

 إمم وإي٤مه ُمٜمٓمٚمً٘م٤م سمٞمتف ُمـ ظمرج ح٤م يقم ص٤ٌمح إؿمٕمري ُمقؾمك أبق ضم٤مءه طمٞمٜمام قمٜمف

: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م – اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ُمقؾمك أبق ىم٤مل اًمٗمجر ًمّمالة اعمًجد

 أر مل هلل واحلٛمد ذًمؽ وُمع أنٙمرشمف ؿمٞمًئ٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ًم٘مد – اًمرمحـ قمٌد أبق

 طمٚمً٘م٤م أن٤مؾًم٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ومًؽماه, قمِم٧م إن: ىم٤مل رأج٧م؟ ُم٤مذا: ىم٤مل ظمػًما, إٓ

 يمؼموا.. يمذا امحدوا.. يمذا ؾمٌحقا  :هلؿ ي٘مقل رضمؾ ُمٜمٝم٤م طمٚم٘م٦م يمؾ وؾمط وذم طمٚمً٘م٤م,

 اسمـ ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف يٕمد طمَم ُمٜمٝمؿ رضمؾ يمؾ وأُم٤مم يمذا,

 يْمٞمع أٓ هلؿ ووٛمٜم٧م ؾمٞمئ٤مُتؿ يٕمدو أن أُمرُتؿ أومال! قمٚمٞمٝمؿ؟ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد
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 .رأجؽ اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر ٓ,: ىم٤مل! رء؟ طمًٜم٤مُتؿ ُمـ

ٟمٜم٤م وًمٕمؾ قمؼمة, احل٤مدصم٦م هذه ُمـ ًمٜم٠مظمذ وىمٗم٦م ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م  اًمٕمٚمؿ ـمالب إظمقا

 وإن قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت ُم٤م أن٤م: ُمًٕمقد ٓسمـ ي٘مقل إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م إن: هب٤م يًتٕمٞمٜمقن

 اٟمتٔم٤مر.. ُمٜمل أقمٚمؿ وم٠من٧م اإلٟمٙم٤مر ذم يديؽ سملم أت٘مدم ٓ ٕين ًمإلٟمٙم٤مر: ُمقوًٕم٤م يم٤مٟمقا 

 ـم٤مًم٥م سمؾ قم٤ممل ٝم٤مومٞم يٙمقن اًمتل اعمج٤مًمس ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك

 ىمٚم٦م هذه سم٤مجلقاب, ي٤ٌمدر أظمريـ ُمـ اعم١ًمول همػم ومتجد ؾم١مال إًمٞمف يقضمف ىمقي قمٚمؿ

, سمٕمض ىمدر سمٕمْمٝمؿ يٕمرف أن جي٥م اًمٕمٚمؿ, ـمالب ُمـ أدب ًٓ  أن: صم٤مٟمًٞم٤م وسم٤مٕومم أو

 أجدُّيؿ سملم يت٘مدُمقا  أن هلؿ يٜمٌٖمل ومال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمع اعمج٤مًمس آداب يٕمرومقا 

 واسمـ أنٙمره ؿمٞمًئ٤م رأى وىمد ي٘مقل ُمقؾمك أبق ومٝمذا إًمٞمٝمؿ, ضمفو ؾم١مال قمغم ًمإلضم٤مسم٦م

٤ًٌم هٜم٤مك أن ظم٤مـمره وذم ذهٜمف ذم ُمًتحي ًمٙمٜمف ُمٕمف, ًمٞمس.. يديف سملم ًمٞمس ُمًٕمقد  ىمري

 هق ُمـ إمم أنٙمره٤م اًمتل اًمّمقرة يٜم٘مؾ ٕن اىمتٍم ومٝمق وًمذًمؽ ُمٜم٤م, أقمٚمؿ هق ُمـ ُمٜم٤م

 ُمـ يٕمدو أن أُمرُتؿ ومالأ.. قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد اسمـ ًمف ىم٤مل ومٚمام ُمٜمف, أقمٚمؿ

 ذًمؽ أومٕمؾ مل ٓ ُمقضمقد, وأن٧م اإلٟمٙم٤مر ذم أت٘مدم أن زم ًمٞمس ٓ,: ىم٤مل رء؟ ؾمٞمئ٤مُتؿ

 هبذا شمت٠مدسمقا  وأن شمتذيمروه٤م أن وم٠مرضمق[ قمؼمة] هذه رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر

 .اًمٙمٌػم اًمّمح٤ميب إدب

 ومخرج داره, إمم قم٤مد ؾمٛمع ُم٤م ُمقؾمك أيب ُمـ ُمًٕمقد اسمـ ؾمٛمع ح٤م: اًم٘مّم٦م مت٤مم

 سمٕمد ًمف, وصٗم٧م اًمتل احلٚم٘م٤مت قمغم وىمػ طمتك اعمًجد إمم واٟمٓمٚمؼ يٕمرف, ٓ ُمتٚمثاًم 

 سمـ اهلل قمٌد أن٤م شمّمٜمٕمقن؟ اًمذي هذا ُم٤م وحيٙمؿ: وىم٤مل وضمٝمف قمـ اًم٘مٜم٤مع يمِمػ ذًمؽ

 ؿمٖمٚم٦م: يٕمٜمل - اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٤ميب ُمًٕمقد

 وأن٤م ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ قمدو: ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, ٌػمواًمتٙم اًمتًٌٞمح سمف ٟمٕمد طمَم - هٞمٜم٦م سمًٞمٓم٦م

 ُم٤م وحيٙمؿ وشمٕم٤ممم, شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد رء احلًٜم٤مت ُمـ ًمٙمؿ يْمٞمع أٓ ًمٙمؿ اًمْم٤مُمـ

 وم٢مٟمٙمؿ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي شمٙمن, مل آٟمٞمتف وهذه شمٌؾ, ٓ ملسو هيلع هللا ىلص صمٞم٤مسمف هذه هٚمٙمتٙمؿ, أهع

 ُمًتحٞمٚم٦م إومم! ـمًٌٕم٤م والًم٦م, سمزُم٤مم ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى

 ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو إظمرى إٓ شمٌؼ مل إًذا ُمًتحٞمؾ, هذا حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى وم٢مٟمٙمؿ

 ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: ىم٤مل اخلػم, إٓ أردٟم٤م ُم٤م! اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  والًم٦م, سمزُم٤مم
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 إن: »طمدصمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمًدا إن يّمٞمٌف, ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م.. يّمٞمٌف ٓ

ًُم٤م  ومٚم٘مد: اًم٘مّم٦م هذه ؿم٤مهد ىم٤مل,ش اًمرُمٞم٦م ُمـ اًمًٝمؿ رقيٛم يمام اًمديـ ُمـ يٛمرىمقن أىمقا

 ُمـ ص٤مروا إهنؿ: أي اًمٜمٝمروان, يقم ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م احلٚم٘م٤مت أصح٤مب إىمقام أوئلؽ رأجٜم٤م

 اؾمت٠مصؾ طمتك وم٘م٤مشمٚمٝمؿ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ظمرضمقا  اًمذيـ اخلقارج

د إٓ ُمٜمٝمؿ يٌؼ ومٚمؿ ؿم٠مومتٝمؿ  .سمٕمد ومٞمام اخلقارج أصؾ هؿ ىمٚمٞمٚمقن أومرا

 اًمٙم٤ٌمر ووم٘مٝم٤مئٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م قمٚمامء ُمـ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أن: اًمِم٤مهد

, ًٓ  ومٙمٞمػ آٟمًٗم٤م, سمٕمْمٝم٤م ذم ىم٤مل ُم٤م ؾمٛمٕمتؿ وىمد اًمٌدقم٦م, إٟمٙم٤مر ذم ٟمٔمر دىم٦م ًمف يم٤من صمؿ أو

 ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمٗمل سملم ويمٗمف اًمتِمٝمد قمٚمٛمف طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل إمم ي٠ميت أن يتّمقر

 اًمّمح٤ميب هذا عمثؾ يًتحٞمؾ آظمره, إمم اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ُمـ يم٤من

 ُمـ اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘مقل ويٖمػم قمٚمٞمؽ اًمًالم ذم اخلٓم٤مب يم٤مف يرومع أن اجلٚمٞمؾ

 وهق ومٙمٞمػ يًتحٞمؾ, وذاك هلذا اًمقاطمد, احلرف أصح٤مسمف قمغم ي٠مظمذ وهق ٟمٗمًف, قمٜمد

: ىمٚمٜم٤م لاًمٜمٌ ُم٤مت ومٚمام: ىم٤مل وإٟمام اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚم٧م اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام: ي٘مؾ مل

 ًمٞمس أظمٓم٠م, إٟمف ي٘م٤مل طمتك ُمٜمف وشمٍموًم٤م ُمٜمف اضمتٝم٤مًدا ًمٞمس هذا: وم٢مًذا اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم

 سمٛمٌدأ شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م سم٤مًمذات: اًمٜم٘مٓم٦م هذه وذم اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ ختٓمئ٦م أبًدا اًمًٝمؾ ُمـ

 ُمـ أجًْم٤م همػمه قمٜمك وىمد ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م, واًمزي٤مدة وإوراد إذيم٤مر شمٖمٞمػم حم٤مرسم٦م ذم ًمف

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف لاًمرؾمق أصح٤مب

 ذم اًمرزاق قمٌد ومروى اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ, هذا ي١ميد ُم٤م ضم٤مء صمؿ

 أو ـم٤مووس: أن أؿمؽ – ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ـم٤مووس قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده ُمّمٜمٗمف

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب اًمٜمٌل أن – صم٘م٦م ومٙمالمه٤م طم٤مل يمؾ وقمغم قمٓم٤مء,

 ٓ: إًذا اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل, أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: طمل ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلوا

 ٟمٗمًف, قمٜمد ُمـ اخلٓم٤مب هذا همػم ُمًٕمقد اسمـ أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أن يٜمٌٖمل

 هذا شمٖمٞمػم قمغم اشمٗم٘مقا  اًمّمح٤مسم٦م أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أٓ وإطمرى وسم٤مٕومم

 اًمرؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ ذًمؽ يم٤من وإٟمام[ اًمٖم٤مئ٥م ظمٓم٤مب] إمم اخلٓم٤مب يم٤مف ُمـ اخلٓم٤مب

 هق اًمتٕمٌػم هذا أن إًمٞمٝمؿ أخٛمح ىمد يم٤من واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل إن: أي هلؿ, ملسو هيلع هللا ىلص

 أئٛم٦م ُمـ ًمٙمثػم شمًٌٕم٤م ومٜمحـ ًمذًمؽ اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ومٞمٙمقن ووم٤مشمف سمٕمد أُم٤م طمٞم٤مشمف, ذم
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 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: شمِمٝمدٟم٤م ذم ٟم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ..اًمريمقع سمٕمد أو اًمريمقع ىمٌؾ اًم١ًمال ٘مٜم٧مؾمٞم يم٤من إذا ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: ىمٌؾ ظم٤مص٦م اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال مت٤مم: اًمِمٞمخ

 اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه, اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ قمٜمد يمٕم٥م سمـ أيب طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ

 اًم٘مٜمقت ٕن سمٞمٜمتف: اًمذي هذا ُمع اًمريمقع, سمٕمد ومٝمق اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم اًمٜم٤مزًم٦م ذم

 سمٕمض قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: سمٕمد أجًْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ شمراًمق ذم

 صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ اًمًٚمػ,

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ًمديٜم٤م: ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م, قمـ

 (00:19:24/ 1 – ضمدة ومت٤موى) 

 افوتر ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة ثبتت هل

 :166 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 ,ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة إٓ قمٚمٞمف, يزاد ومال ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمدقم٤مء وهذا

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمـ ًمثٌقُت٤م ومتجقز
  :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك قمـ وه٥م اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل زادش : شمٜمٌٞمف»

: آظمره ذم ىم٤مل سمف, قمكم سمـ احلًـ قمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ ؾم٤ممل

 .شإُمل اًمٜمٌل قمغم اهلل وصغّم »

 أو صحٞمحش : »3/499ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وإن. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا

 .شطمًـ
ش 3/430ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ذًمؽ: ذم ومهف وسمٞمَّٜمقا  اًمٕمٚمامء, شمٕم٘مٌف وم٘مد

 قمكم سمـ اهلل قمٌد وم٢من ُمٜم٘مٓمع: وم٢مٟمف يمذًمؽ: وًمٞمس: ىمٚم٧م: »- هذا يمالُمف ٟم٘مؾ أن سمٕمد -
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 .قمكم سمـ احلًـ يٚمحؼ مل - قمكم سمـ احلًلم اسمـ: وهق -
 .آظمتالف هذا سملم صمؿش. إؾمٜم٤مده ذم قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمغم اظمُتٚمػ وىمد
دَ  اهلل قمٌد سمـ حيٞمك أن ذيمر صمؿ     ,شقمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ: »سم٘مقًمف ُمقؾمك قمـ شمٗمرَّ

 .ومٞمف اًمّمالة ٤مدةوسمزي
 .قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد همػم هق هذا اهلل قمٌد يٙمقن أن وحيتٛمؾ: ىمٚم٧م
 اهلل قمٌد شمرمج٦م ذم سم٘مقًمفش 5/325ش »اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ هذا إمم أؿم٤مر وىمد

٧ٌُم, ومٚمؿ قمكم: سمـ احلًـ قمـ روايتف وأُم٤م: »هذا  هق يم٤من وم٢من اًمٜم٤ًمئل, قمٜمد وهل شمث

 ُم٤مت ح٤م احلًلم سمـ قمكم واًمده ٕن قمكم: سمـ احلًـ ضمده يدرك ومٚمؿ اًمؽممج٦م: ص٤مطم٥م

 .شاًمٌٚمقغ دون يم٤من قمٜمف: اهلل ريض احلًـ قمٛمف

ْرىم٤مين وؿم٤مرطمف ,شاعمقاه٥م» ذم اًم٘مًٓمالين وىم٤مل  قمغم شمٕم٘م٤ٌمً  :ش 7/347» اًمزه

 وقمغم. ُمٕمروف همػم ٕنف قمكم: سمـ اهلل قمٌد ٕضمؾ صم٤مسمت٦م: همػم زي٤مدة وهل: »اًمٜمقوي

 ومٝمق :- اًمرواي٦م ُم٘مٌقل وهق - قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد هق يٙمقن أن شم٘مدير

: ذط ُمـ ًمٞمس أنف شمٌلم وم٘مد. قمكم سمـ احلًـ ضمده ُمـ يًٛمع مل ٕنف ُمٜم٘مٓمع: ـِ ًَ  احلَ

 وم٘مد وطمٞمٜمئذٍ  آظمر, وضمف ُمـ سمٛمجٞمئٝم٤م اًمزي٤مدة شمٜمجؼم ومل راويف, ضمٝم٤مًم٦م أو ٟٓم٘مٓم٤مقمف

 .شوٕمٗمٝم٤م سمؾ ,- خيٗمك ٓ ُم٤م قمغم - ؿمذوذه٤م شمٌلم

 ذـمٜم٤م قمٜمد ُمٜم٤م وىمقوم٤مً  اًمزي٤مدات: سملم اجلٛمع ذم ـمري٘متٜم٤م قمغم ٟمقرده٤م مل وًمذًمؽ»

 قم٤مم - 66/1ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز وىم٤مل اًمٙمت٤مب, ُم٘مدُم٦م ذم اعمذيمقر

د أن يٜمٌٖمل وٓ اًم٘مٜمقت, ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح وملش : »1962  قمغم ُيزا

 .شرء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة
 يٗمٕمؾ يمام احلًٜم٦م: سم٤مًمٌدقم٦م اًم٘مقل ذم يتقؾمع ٓ أنف إمم رةإؿم٤م ُمٜمف اًم٘مقل هذا وذم

 .شهب٤م اًم٘م٤مئٚملم اعمت٠مظمريـ سمٕمض

 رُمْم٤من: ذم اًم٘مٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم اًم٘م٤مري ُمٕم٤مذ طمٚمٞمٛم٦م أبق يم٤من ٟمٕمؿ:

 .-ش 251ش »اجلالء» ذم ُم٤م قمغم - إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض رواه يمام
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 .ش136» أجْم٤مً  ٟمٍم اسمـ ورواه. صحٞمح وإؾمٜم٤مده
 احل٤مرث اسمـ: وهق ,-ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام - صٖمػم صح٤ميب: هذا ُمٕم٤مذو

٤مري, إنّم٤مري  .اًمؽماويح سمٛمّمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أىم٤مُمف ُمـ أطمد اًمٜمَّجَّ

 يّمكم يم٤من أنف رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اًمٜم٤مَس  يمٕم٥م سمـ ُأيَبّ  إُم٤مُم٦مِ  طمدي٨م ذم صم٧ٌم وىمد»

 ظمزيٛم٦م اسمـ رواه .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم وذًمؽ اًم٘مٜمقت, آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 .ش1097ش »صحٞمحف» ذم

 اًمزي٤مدة هذه سم٠من اًم٘مقل إـمالق يٜمٌٖمل ومال هب٤م, اًمًٚمػ ًمٕمٛمؾ ُمنموقم٦م: زي٤مدة ومٝمل

 .شأقمٚمؿ واهلل. سمدقم٦م
 ([3/976) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر ؿـوت آخر يف افـبي ظذ افصالة حؽم

 رواهش. حمٛمد قمغم اهلل وصغم: »آظمره ورم اًم٤ًمسمؼ قمغم سمـ احلًـ طمدي٨م»

 .وٕمٞمػ. اًمٜم٤ًمئك

 ـ 66/1 قش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز ىم٤مل وًمذًمؽ: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يزاد أن يٜمٌٖمك وٓ, اًم٘مٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح وملش : »6962 قم٤مم

 يمامل قمٚمؿ ُمـ يمؾ سمف يِمٝمد اًمذى احلؼ هق وهذاش. رء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمغم

 .سمف وأُمرٟم٤م إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وأنف ومت٤مُمٝم٤م اًمنميٕم٦م

 صالُتؿ وومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اًمث٤مسمت٦م أصم٤مر سمٕمض قمغم اـمٚمٕم٧م صمؿ: ىمٚم٧م

 شمٚمخٞمص» ذم وؾمجٚمتف, ذًمؽ سمٛمنموقمٞم٦م وم٘مٚم٧م, اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 .ومتٜمٌفش اًمّمالة صٗم٦م

 ([431) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 اإلـثار وحؽم افوتر وتؿـ يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة تؼع هل

 رمضان يف افؼـوت يف افدظاء من

 اًمّمالة؟ ذيمر: يٕمٜمل اًمٜمٌل, قمغم صالة ومٞمف شمّمح مل اًمقشمر, ًم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ اًمٜم٤ًمئل, ؾمٜمـ ذم ضم٤مءت اًمتل اًمزي٤مدة طمقل اًمرومع يّمح مل: اًمِمٞمخ

 ٟمٙمػم دون قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر[ زُمـ ذم] إئٛم٦م سمٕمض ومٕمٚمف أنف ًمٜم٤م شمٌلم

 سملم ومٗمرق اًم٘مٜمقت, طمدي٨م ذم يث٧ٌم مل ٕنف ٟم٘مقل ٟمزال وٓ سمنمقمٞمتف, وىمٚمٜم٤م أطمد, ُمـ

 طمدي٨م ذم صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذيمر يٙمقن أن اعمٜمٗمل اعمث٧ٌم, وسملم اعمٜمٗمل

 صم٧ٌم يٙمقن أن وسملم ـم٤مًم٥م, أيب سمـ قمكم سمـ ًمٚمحًـ اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت

 زُمـ ذم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مُمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض قمـ ذًمؽ

 .وم٘مط ذًمؽ, سمجقاز وم٘مٚمٜم٤م قمٜمف, اهلل ريض قمٛمر

 . أؾم٠مخؽ إين مهللا: ي٘مقل ُمثاًل  اإلٟم٤ًمن ي٘مقل قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ..ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: اًمِمٞمخ

 وأقمقذ ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا :ُمداظمٚم٦م

 ودقم٤م اًم٘مٜمقت ذم ىم٤مًمف إذا ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف سمؽ اؾمتٕم٤مذ ُم٤م اذ ُمـ ؽسم

 ..أو ًمف ضم٤مز يمثػمة أدقمٞم٦م

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: وم٘مط اًم٘مٜمقت دقم٤مء اًم٘مٜمقت, قمـ ذيمره ضم٤مء ُم٤م هذا: اًمِمٞمخ

 .اًمقشمر ىمٜمقت هذا هدي٧م,

 .إدقمٞم٦م ُمـ يٙمثرون رُمْم٤من ُمثاًل  :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٙمٗم٤مر هجٛم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ٟم٤مزًم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ أصؾ ًمف ًمٞمس هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 ...ينمع وٓ هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا اًم٘مٜمقت دقم٤مء رشمٞم٥م يمٌمء أُم٤م ذًمؽ, ٟمحق أو

 اهلل ؾمٛمع سمٕمد اًمريمقع سمٕمد أدقمل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اًمٌٞم٧م ذم ُمثاًل  أن٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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: أىمقل ثاًل ُم أو ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا: وأىمقل ُمثاًل  محده عمـ

 اًم٘مرآن اضمٕمؾ مهللا: ُمثاًل  أدقمق أو اًم٘مٜمقت, هن٤مي٦م ذم حمٛمد وآل حمٛمد قمغم صؾ مهللا

 [.ؿم٤مسمف] ُم٤م أو ىمٚمٌل رسمٞمع

 اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت دقم٤مء إٓ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ذم ينمع ٓ: اًمِمٞمخ

 ًمٌٕمض اشم٤ٌمقًم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة ينمع اًمدقم٤مء هذا ذم ًمٚمحًـ,

دة سم٤مب ُمـ اًمدقم٤مء هذا قمغم اًمزي٤مدة أُم٤م آٟمًٗم٤م,[ عمذيمقريـا] اًمًٚمػ  اًمدقم٤مء, ُمـ آؾمتزا

 يٜم٤مؾم٥م سمام اًمدقم٤مء ومٞمجقز اعمًٚمٛملم سمالد ه٤مضمؿ قمدو هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ينمع, ٓ هذا

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم ٟمزيد ومال اعمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء أُم٤م اعم٘م٤مم,

 .يمذا أو سمدقم٦م ُمثاًل  هذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 جيٞمز قم٤مرض أُمر هٜم٤مك وًمٞمس اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم زي٤مدة يم٤من ُم٤م يمؾ ـمًٌٕم٤م,: اًمِمٞمخ

 .سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدة ذم واًمزي٤مدة زي٤مدة ومٝمق اًمٜم٤مزًم٦م ًمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام اًمدقم٤مء ًمٜم٤م

 .اعم٤ًمضمد يمؾ رُمْم٤من ذم ُمثاًل  شمٕمٚمؿ يمام: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 أقمٚمؿ أن٤م اًمٌالد, يمؾ ذم اًمٌدقم٦م هذه أؿم٤مع احلرام اعمًجد أقمٚمؿ, ُم٤م يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 .قم٤مرض ُٕمر إٓ اًمزي٤مدة جيقز ومال هذا,

٤ًٌم شمّمؾ اًمدقم٤مء ُمدة أن٤مس ذم :ُمداظمٚم٦م  .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ُمـ أيمثر إمم شم٘مري

 أت٤ٌمع واًمٜم٤مس ذًمؽ, ذم ؿمؽ ٓ! سمدقم٦م؟ أنف وري٥م ؿمؽ ذم ُم٤م هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع ومٞمج٥م اقمت٤مدوا ح٤م

 ٟمريد: يٕمٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا سمٕمد اًمّمٗم٦م يمٞمػ ؿمٞمخ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ..اًمقاطمد يم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٦م

 اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل وصغم.. اعمٕمروف اًم٘مٜمقت دقم٤مء سمٕمد اهلل وصغم: اًمِمٞمخ

 .ووم٘مط وؾمٚمؿ, وصحٌف آخف وقمغم إُمل

 (00:47:57( /6) راسمغ ومت٤موى) 
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 افوتر ؿـوت دظاء يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة حؽم

 ؟[اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ] :مداخؾة

ش اًمّمالة صٗم٦م» ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي: إول اًمٌمء ؿمٞمئلم, ىمٚمتف اًمذي أن٤م: افشقخ

 دقم٤مء ـم٤مًم٥م أيب قمكم سمـ احلًـ قَمٚمَّؿ ح٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن اهل٤مُمش, ذم

  وصغم: »احلدي٨م آظمر ذم اًمٜم٤ًمئل زادش إًمخ... هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًم٘مٜمقت

 اًمذي اًم٘مٜمقت طمدي٨م ذم اًمٜم٤ًمئل رواه٤م اًمتل اًمزي٤مدة هذهش لإُم اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم أن٤م ذًمؽ قمغم وسَمٜمٞم٧م صحٞمح٦م, همػم زي٤مدةٌ  ًمٚمحًـ, اًمرؾمقُل  قَمّٚمٛمف

 وٟم٘مٚم٧م صحٞمح, همػم احلدي٨م ٕن اًم٘مٜمقت ذم اًمّمالة ُينمع ٓ أنف اًمّمالة, صٗم٦م

 ذم اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أن هق ويٍمح اًمّمدد, هذا ذمش اًمًالم قمٌد سمـ ًمٚمٕمز» يمالُم٤مً 

 .سمدقم٦م اًم٘مٜمقت

ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» يمت٤مب قمغم وىمٗمٜم٤م أج٤مم, وراطم٧م أج٤مم أت٧م صمؿ

ث اح٤مًمٙمل إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ ًمٚم٘م٤ميض ٘مٜم٤م احل٤مومظ, اعمٗمن اعمَُحدِّ  اًمٙمت٤مب وطَم٘مَّ

 .هلل واحلٛمد وـمٌٕمٜم٤مه

 ذم ٤مساًمٜم َي١ُمم يم٤من اًمذي ُمٕم٤مذ أيب قمـ ىمقي, سم٢مؾمٜم٤مد رؾم٤مًمتف آظمر ذم يروي سمف وإذا

 اهلل وَصٚمَّـك: »سم٘مقًمف اًم٘مٜمقت خيتؿ يم٤من -قمٜمف اهلل ريض- قمٛمر قمٝمد ذم رُمْم٤من ذم اًمؽماويح

 يمام- وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ وٟمحـش وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم إُمّل  اًمٜمٌّل  حمٛمد قمغم

 .قمٜمف ٟمرضمع ُم٤م ومنقم٤من ظمٓم١مه ًمٜم٤م شمٌلم إذا ًم٘مقل, أو ًمرأي ٟمتٕمّم٥م ٓ -قمرومتؿ

ّم٧م ومٚمام   صٗم٦م شمٚمخٞمص» اعمٕمروفش اًمّمٖمػم اجلزء» ذم اًمّمالة صٗم٦م ًَمـخَّ

ٌَْٚمُتٝم٤مش اًمّمالة  ًمٞمس ذًمؽ ذم واقمتٛمدت اًمّمٞمٖم٦م, هذه اًم٘مٜمقت ذم وذيمرت ومرص٦م, اْهَت

 قمٝمد ذم ضمٝمراً  سمف ُيٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إثر هذا قمغم وإٟمام ,اًمْمٕمٞمػ اًمٜم٤ًمئل طمدي٨م قمغم

 .-قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر اهلدى) 



 197 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمقشمر 

 يف افدظاء وهل افوتر يف افؼـوت دظـاء يف افزيادة مـاحؽم

 ؟بعده أم افوتر ؿبل رمضان يف افوتر

 ؿمٞمخ ي٤م اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ :افسائل

 ؟سمٕمده أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

 سم٤مًمًٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مقٓ ضم٤مء ورد أي ومٙمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُمـ٤م :افشقخ

 ًمٗمظ شمٖمٞمػم جيقز ٓ سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمـٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال اًمّمحـٞمح

 ذم وُمـًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙمـ٤من

 إذا: » ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٝمام

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز ٧ُم أؾمٚمٛم إين مهللا وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمـٜمج٤م وٓ ُمٚمجـ٠م ٓ إًمٞمؽ فمٝمري وأخج٠مت

 ومٛمـش اجلٜم٦م ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُِم٧مَّ  اًمٚمٞمٚم٦م ُِم٧مَّ  إن وم٢مٟمـؽ ,أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمًٛمٕمٝمؿ قمغم قم٤مده اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمقرد هذا طمٗمظ قمغم قمٜمف اهلل ريض اًمؼماء طمرص

 آظمـر ذم ىم٤مل طمٞمٜمام وذًمؽ واطمدة ًمٗمٔم٦م ذم أظمٓم٠م أنف إٓ مت٤مُم٤م ؾمٛمٕمف يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ

 اًمتٕمـٚمٞمؿ هٙمذاش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنـزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمـٜم٧م» هذا اًمدقمـ٤مء

 يمٚمٛم٦م ُمٙم٤مهن٤م وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م رومعش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: »  ىم٤مل هق, اًمٜمٌقي

ش ٓ: » ًمف وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف فُمٜم ذًمؽ[ ي٠مظمذ] مل ًمٙمٜمف ؿمؽ وٓ رؾمقل وهق اًمرؾمقل

, قمٙمس وٓ ٟمٌل رؾمقل يمؾ أن مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمـٌٞمؽ:  ىمؾ

»  هذا دقم٤مئف ذم ي٘مقل أن اًمؼماء قمٚمؿ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من وإذا رؾمقٓ ٟمٌل يمؾ ًمٞمس

 وسمرؾمقًمؽ» ىم٤مل وم٢من ورؾمقل ٟمٌل وحمـٛمد ,ُمـحٛمدا يٕمٜملش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمٜمف ذًمؽ  ىمٌؾ وهؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن سم٤معمٕمٜمك أظمؾ ومامش أرؾمٚم٧م اًمذي

 ىمؾ ًمف وىم٤مل صدره ذم رضسمف اًمؽمُمذي قمــ رواي٦م ذم ضمـ٤مءت ٓ,: اجلقاب اًمٜمٌل؟

ل] ٕنف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق هٜم٤م إذنش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ»  ًمٗمـٔم٤م وم٘م٤مل ًمـٗمٔم٤م[ سمدَّ

, ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف رؾمقلاًم ي٘مٌٚمٝم٤م مل اعمٕمٜمك  ذم زي٤مدة ومٞمف ًمٙمـ آظمر, ًمٗمٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع



 198   ىمٜمقت اًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 ش.أرؾمٚم٧م اًمذي وسمـٜمٌٞمؽ» ي٘مقل أن وـهق إي٤مه قمـٚمٛمف اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من وأُمره

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م ٟمتذيمر طمٞمٜمام[ اًمٜمتٞمج٦م] شمٙمقن ومامذا احلـ٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا 

ش  هدي٧م ومـٞمٛمـ اهدين مهللا» ىمـٜمقشمف ذم يـ٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ قمٚمؿ

 وقم٤مومٜمل هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»  صمؿش  هدي٧م ومٞمٛمـ اـهدٟم٤م» قًمقن؟ي٘م ُم٤مذا اًمٜمـ٤مس

 وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ

 رسمٜم٤م شمـ٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ إٟمف قمٚمٞمؽ ي٘م٣م وٓ شم٘ميض

 يزيده٤م اًمدقمـ٤مء اهذ ذم هلـ٤م أصؾ ٓ هذهش  -ىمْمٞم٧م ُمـ٤م قمغم احلـٛمد ومٚمؽ- وشمٕم٤مًمٞم٧م

 ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبدا ًمألذيم٤مر اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال ,اًمٜم٤مس سمٕمض

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم اًمت٘مّمػم

 طمدي٨م ُمــ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت [أُم٤م]

 اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم ٦ماًمٜم٤مزًم ذم اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم يمٕم٥م سمـ أيب

 .اًمريمقع سمٕمد ومٝمق

 سمٕمد أجْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم  اًم٘مٜمقت سم٠من سمٞمٜمتف اًمذي هذا وُمع 

 .اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع

 قمـ صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ 

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ٤مًمديٜم ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م

 (14 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 اجلؿع؟ أم اإلؾراد بصقغة يؽون افصالة يف اإلمام دظاء هل

 اإلمام دظاء ظذ افتلمغ يف( أصفد) ادلمومغ ؿول وحؽم

 افوتر ؿـوت يف

 ظمٚمٗمف, اح٠مُمقُملم ُمـ ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمدقم٤مء أن ُم٤مٟمع ومٞمف هؾ :مداخؾة

 ..أظمرٟم٤م وُم٤م ىمدُمٜم٤م ُم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر مهللا: اًمّمالة ذم اجلٛمع ّمٞمٖم٦مسم



 199 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمقشمر 

 أجـ؟: افشقخ

 .اًمتِمٝمد قم٘م٥م اًمّمالة ُدسُمر ذم وهٙمذا ,اًمًجقد ذم :مداخؾة

 ٓ اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص يم٤من إذا اًمٜمص, ومٞمٝم٤م ُيٚمتزم واردة أدقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

 .ُيـجٛمع ٓ اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يم٤من وإن ُيْٗمَرد,

 .وًمٖمػمه ًمف ومٞمدقمق ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من وإن 

 .سمآُملم يرد اح٠مُمقم اًم٘مٜمقت, اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء :مداخؾة

 اإلُم٤مم؟ ضمٝمر إذا: افشقخ

 .أؿمٝمد وسمٕمْمٝمؿ آُملم, ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمًٛمع :مداخؾة

- طمٞمٜمام اًمٌدقم٦م, هبذه دارٟم٤م قم٘مر ذم هُمِزيٜم٤م هذه, ومٚمًٓمٞمٜمٞم٦م سمدقم٦مش أؿمٝمد» هل: افشقخ

 ٟم٤مس وُمقضِمئ٧ْم دُمِمؼ, ذم ؾمقري٤م إمم وضم٤مؤوا ٞمٜمٞملم,اًمٗمٚمًٓم ـمردوا اًمٞمٝمقد -إؾمػ ُمع

 .قمٜمدهؿ سمدقم٦م هذه أن زم سمدا صمؿ أؿمٝمد,ش أؿمٝمد» وي٤ًمري يٛمٞمٜمل قمـ سمجٜمٌل

 . ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمؽ, ُمٌٚمغ هذا :مداخؾة

 أومٞمدوٟم٤م؟ همػمهؿ قمـ يم٤من إذا قمٚمٛمل, ُمٌٚمغ هذا ٟمٕمؿ,: افشقخ

 ُمٍم, رطمٜم٤م ٦م,اًمًٕمقدي اًمٌالد شمريمٜم٤م إذا اًمٌالد, سمٕمض ـمٗمٜم٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕمٜم٤م, ُم٤م ٕن٤م

 .ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه إًمخ, وشمريمٞم٤م إًم٤ٌمٟمٞم٦م, وسمالدٟم٤م اعمٖمرب رطمٜم٤م

 (00:  43: 42/ 145/ واًمٜمقر اهلدى)





 كامحأ يف متفرقات

 والوتر الكيام





 203 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   واًمقشمر ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم 

  افوتر بعد افرـعتغ

 ومٚمػميمع أطمديمؿ أوشمر وم٢مذا وصم٘مؾ, ضمٝمد اًمًٗمر هذا إن[ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ًمف يم٤مٟمت٤م وإٓ اؾمتٞم٘مظ وم٢من ريمٕمتلم,

 اًمقشمر سمٕمد اًمّمالة أن  قمغم ظمزيٛم٦م اسمـ اإلُم٤مم سمف اؾمتدل واحلدي٨م[ : اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمٕمد يّمٚمٞمٝمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من اًمٚمتلم اًمريمٕمتلم وأن سمٕمده, اًمّمالة يريد ُمـ جلٛمٞمع ُم٤ٌمح

 اًمقشمر سمٕمد سم٤مًمريمٕمتٌـ أُمرٟم٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إذا أُمتف, دون ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ظم٤مص٦م يٙمقٟم٤م مل اًمقشمر

 هذا ُمـ اؾمتٗمدٟم٤مه٤م ه٤مُم٦م, وم٤مئدة وهذه. وومريْم٦م إجي٤مب أُمر ٓ وومْمٞمٚم٦م, ٟمدب أُمر

: ىمقًمف وسملم اًمريمٕمتلم ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف سملم اًمتقومٞمؼ ذم ُمؽمدديـ ىمٌؾ ُمـ يمٜم٤م وىمد احلدي٨م,

 123 صش »اًمّمالة صٗم٦م» قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم وىمٚمٜم٤م ,شوشمرا  سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمٙمؿ آظمر اضمٕمٚمقا »

 هذا ُمـ أن ًمٜم٤م شمٌلم وىمدش. ؿأقمٚم واهلل. ًمألُمر اشم٤ٌمقم٤م شمريمٝمام وإطمقطش : »اًم٤ًمدؾم٦م -

 أُمرا  أُمتف هبام ملسو هيلع هللا ىلص ُٕمره ,ملسو هيلع هللا ىلص ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ ًمٞمًت٤م اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم أن احلدي٨م

, اًمٚمٞمؾ صالة آظمر سمجٕمؾ سم٤مُٕمر اعم٘مّمقد ومٙم٠من قم٤مُم٤م,  سمريمٕم٦م, اإليت٤مر ُّيٛمؾ ٓ أن وشمرا

 .أقمٚمؿ واهلل. وأُمره ملسو هيلع هللا ىلص ومٕمٚمف ُمـ صم٧ٌم يمام سمٕمدمه٤م, ريمٕمتلم صالة يٜم٤مومٞمف ومال

 (.647/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 وافـاد فؾـائم افػجر بعد صالته وجواز افوتر صالة توؿقت

 ش.سم٤مًمٚمٞمؾ اًمقشمر إٟمام[ :»ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمٜم٤مد, ويمذا اًمٜم٤مئؿ ًمٖمػم هق إٟمام اخلٛمس, ًمٚمّمٚمقات يم٤مًمتقىمٞم٧م ًمٚمقشمر اًمتقىمٞم٧م وهذا

 وقمٚمٞمف اًمٗمجر, سمٕمد وًمق اؾمتٞم٘مظ ُمتك يّمٚمٞمف ,اًمقىم٧م ذم ًمف يًتٞم٘مظ مل إذا اًمقشمر يّمكم وم٢مٟمف

 وذمش سم٤مًمٚمٞمؾ اًمقشمر إٟمام: »ًمف ىم٤مل أن سمٕمدش وم٠موشمر: »احلدي٨م هذا ذم ًمٚمرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف حيٛمؾ

 .ش422ش »اإلرواء» وش 1268ش »اعمِمٙم٤مة» ذم وم٤مٟمٔمره سيح طمدي٨م ذًمؽ

 (.289/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 مستحب بل واجبا فقس افوتر بعد االضطجاع

 إطمدى اًمٚمٞمؾ ُمـ يّمكم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن:  »  قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ 

 شصحٞمحش.» إجٛمـ ؿم٘مف قمغم اوٓمجع ُمٜمٝم٤م ومرغ وم٢مذا سمقاطمدة ُمٜمٝم٤م يقشمر ريمٕم٦م قمنمة

 شمريمف وىمد آوٓمج٤مع اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ملسو هيلع هللا ىلص ُمٜمف هذا وومٕمٚمف[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 .أقمٚمؿ واهلل اًمؽمك, جلقاز سمٞم٤مًٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

 ( احل٤مؿمٞم٦م ذم 149 ص اًمِمامئؾ خمتٍم)

 ادغرب هقئة ظذ ثالث ثم رـعات ثامن فؼقاما صالة حؽم

 إمم ي٘مقم صمؿ اًمث٤مُمٜم٦م, ذم سمتِمٝمد ريمٕم٤مت, شمًع اًمقشمر صالة صم٧ٌم هؾ :مداخؾة

 يم٤من وم٢من اًمت٤مؾمٕم٦م, إمم ي٘مقم صمؿ يتِمٝمد ويؽمك, ريمٕم٤مت صمامن يّمكم يٕمٜمل اًمت٤مؾمٕم٦م,

 اًمقشمر؟ ذم يم٤معمٖمرب ريمٕم٤مت صمالث اًمّمقرة شمّمح ومٝمؾ سم٤مإلجي٤مب اجلقاب

ٌَّٝمقا  ٓ ظم٤مص٤مً  هنٞم٤مً  هٜم٤مك ٕن شمّمح, ٓ ريمٕم٤مت ثاًمثال صقرة: افشقخ  صالة ذم شَمَِم

 .ومٞمجقز ومٞمٝم٤م اًمٜمص ضم٤مء وم٘مد شمٚمؽ أُم٤م جيقز, ُم٤م سمثالث, صمالث ومٝمٜم٤م اعمٖمرب, سمّمالة اًمقشمر

 (00:  15: 25/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؾقل، ثؾث أصع إين ملسو هيلع هللا ىلص افرشول شلل صحابقاً  أن احلديث يف

 (صاليت من: )بؼوفه صودادؼ ما صاليت؟ من فك أجعل ؾؽم

 اًمٚمٞمؾ, صمٚم٨م أصكم إين ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مل صح٤مسمٞم٤مً  أن احلدي٨م ذم ضم٤مء :مداخؾة

 ش.صاليت ُمـ: »سم٘مقًمف اعم٘مّمقد ُم٤م صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ ومٙمؿ

 .اإلسمراهٞمٛمٞم٦م سم٤مًمّمالة قمٚمٞمف واًمّمالة اًمًالم, قمٚمٞمف ًمف اًمدقم٤مء أي: افشقخ

 ( 00:  59: 52/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 مـه باب

 ريمٕم٦م, قمنمة إطمدى قمغم همػمه ذم وٓ رُمْم٤من ذم يزيد يم٤من ُم٤م اًمرؾمقل: قخافش

 إطمدى سم٤مًمٜم٤مس يّمكم أن يمٕم٥م سمـ ُأيب أُمر اًمًٜم٦م هذه أطمٞم٤م ح٤م اخلٓم٤مب سمـ وقمٛمر

 أنف هلل واحلٛمد ُمٙمٚمٗملم وًمًٜم٤م أقمٚمؿ اهلل اًمزي٤مدة؟ هذه طمّمٚم٧م ُمتك ريمٕم٦م, قمنمة

 سمدقم٦م أهن٤م ٟمٕمرف أن طمًٌٜم٤م...اًمٗمالٟمٞم٦م اًمٌدقم٦م طمدصم٧م ُمتك ٟمٕمرف إظمٓم٤مء, ٟم١مرخ

 .إُمر واٟمتٝمك

 دخول ؿبل افػجر يصؾوا أن مرتادوها اظتاد افتي ادساجد يف

ر وؿته  يصع أن بعد يدخل مل افوؿت أن يعرف فشخص وُؿدِّ

 فؾػتـة درءاً  افتـػل بـقة هبم يصع أن فه يصح ؾفل هبم

 دىم٤مئؼ مخس سمحقازم إذان سمٕمد اًمٗمجر صالة ُيَّمٚمهقن ُمٍم ذم قمٜمدٟم٤م :مداخؾة

ر وم٢مذا أىمؾ, أو  ظمِمٞم٦م اعمٛمٙمـ ُمـ هؾ يّمكم؟ ومامذا سم٤مًمٜم٤مس, إُم٤مُم٤مً  َأطَمُدٟم٤م وصغم ىُمدِّ

 اًمّمٌح ظمٚمٗمف يّمٚمقن وهؿ اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم ٟمٞم٦م يٜمقي أن قمٚمٞمٝمؿ يرد ًمـ ه١مٓء ٕن اًمٗمتٜم٦م,

 وىمتف؟ ضم٤مء إذا اًمّمٌح يّمكم ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمٗمجر, أو

 أجْم٤ًم, هٜم٤مك ىم٤مئٛم٦م هٜم٤م, اًم٘م٤مئٛم٦م اعمِمٙمٚم٦م أن قمغم ُمٌٜمل يم٠منف هذا ؾم١ماًمؽ: افشقخ

 أيمذًمؽ؟

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

ٟمقن هٜم٤م, يمام اعمّمٞم٦ٌم ُمٍم ذم أنف ُمت٠ميمدون أنتؿ يٕمٜمل: افشقخ  اًمقىم٧م؟ ىمٌؾ ُي١َمذِّ

 يٕمٜمل أن سمٕمد إذان إن: ىم٤مًمقا  اًمًٜم٦م, أنّم٤مر مج٤مقم٦م ذًمؽ وىم٤مل. ٟمٕمؿ :مداخؾة

ن إذان إن ذًمؽ, شمٌٞمٜمقا   شم٘مري٤ًٌم؟ ٞم٘م٦مدىم وقمنميـ واطمد سمحقازم اًمٗمجر دظمقل ىمٌؾ ُي١َمذَّ

 .قم٤مُم٦م اعمّمٞم٦ٌم: افشقخ
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الً  هبؿ يّمكم أن: ذيمرت ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  وم٤مجلقاب   ومريْمتف, يّمكم هق صمؿ شمٓمققم٤ًم, شَمٜمَٗمه

 .اًمقىم٧م دظمقل ُمـ يتٞم٘مـ أن سمٕمد

 يٕمٜمل؟ اًمٗمتٜم٦م ظمِمٞم٦م :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ( 00:  04: 23/   318/  واًمٜمقر اهلدى) 

 مثـى مثـى وافـفار افؾقل صالة

ش ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ىمقل ذم :مداخؾة

 . احلدي٨م ذم يمام أرسمٕم٤مً  أرسمٕم٤مً  اًمقشمر مَجَع وِمْٕمٚمِف ُمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إٟمف صمؿ

 . اجلقاز ًمٌٞم٤من: افشقخ

  ريمٕمتلم؟ يمؾ ذم اًمتِمٝمد ومٞمٝم٤م إرسمع هذه اجلقاز, ًمٌٞم٤من :مداخؾة

 . ٓ: افشقخ

 . إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم اًمتِمٝمد ومٞمٝم٤م :مداخؾة

 . اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م: افشقخ

سمٕم٦م :مداخؾة  ذاك يٌ٘مك أم اجلقاز, هذا قمٚمٞمٝم٤م يرد اًمٜمٝم٤مر صالة ـمٞم٥م, ٟمٕمؿ, اًمرا

  وم٘مط؟ اًمٚمٞمؾ صالة ذم اجلقاز

 طمٞم٨م ُمـ أهن٤م فمٜمل ذم  ًمٙمـ إطم٤مدي٨م, سمٕمض هٜم٤مك اًمٜمٝم٤مر صالة ذم: افشقخ

ّٚمؿ يم٤من أنف صم٧ٌم ُم٤م اًمًٜمد ًَ  هٜم٤مك ًمٞمس: اًمٕمٙمس ٟم٘مقل أن ٥مجي أو ريمٕمتلم, يمؾ سملم ُي

 قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ واطمد سمتِمٝمد إرسمع يقصؾ يم٤من سم٠منف سيح, ٟمص اًمٜمٝم٤مر صالة ذم

 .اًمٜمص هذا ُمثؾ

 اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم ُمٕمروف ٕنف ٟمّم٤ًم: وًمٞمس وىمٞم٤مؾم٤مً  إحل٤مىم٤مً  ُيْٚمَحؼ أن ُيٛمٙمـ: ومحٞمٜمئذٍ  

ٚمِّؿ يم٤من أنف ًَ  .واطمداً  داً شَمَِمٝمه  إٓ يتِمٝمد ٓ أجْم٤مً  ويم٤من ريمٕمتلم, يمؾ رأس قمغم ُي
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ش ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة: » قمٜمف شم٠ًمل اًمذي احلدي٨م هذا ي٠ميت ومحٞمٜمام 

 .سمًالُملم ريمٕمتلم ريمٕمتلم يٕمٜمل اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر

د قمغم وآىمتّم٤مر اعمقاصٚم٦م ضمقاز اًمٚمٞمؾ صالة ذم ضم٤مء دام ُم٤م ًمٙمـ   واطمد, شَمَِمٝمه

 اًمٜمٝم٤مر صالة ذم ٟمتقؾمع أن يٛمٙمٜمٜم٤م اًمٜمٝم٤مر, ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم يٛمٜمٕمٜم٤م رء هٜم٤مك يقضمد وٓ

ٕمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام  . وإحل٤مىم٤مً  ىمٞم٤مؾم٤مً  اًمٜمٝم٤مر صالة وذم ٟمّم٤ًم, اًمٚمٞمؾ صالة ذم اًمٚمٞمؾ, صالة ذم شَمَقؾمَّ

  يمذًمؽ؟ أخٞمس يمذًمؽ, اًم٘مٞم٤مس ُمـ ضمزء اًمٕم٤ٌمدة يمٞمٗمٞم٦م يٕمٜمل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت, هٜم٤م :مداخؾة

 رء ًمقٓ ومٞمٝم٤م, اًم٘مٞم٤مس ٓؾمتٕمامل رضورة شمقضمد ٓ اًمٙمٞمٗمٞم٤مت, هق ٓ,: افشقخ

 أقمامل ىمٞم٤مؾم٤ًم, ٟمحـ ىمٚمٜم٤م اًمذي هذا قمغم اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ضمري٤من وهق هٜم٤م, اطمدو

ح طمٞم٨م ضمدًا, يمٌػم ىمدر هل٤م ىمٞمٛم٦م هل٤م اعمًٚمٛملم  شمٙمقن ىمد اًمتل إُمقر سمٕمض ُيَقوِّ

 قمٚمٞمف ي٘م٤مس أن يٛمٙمـ ٟمص هٜم٤مك يٙمـ مل ًمق طمتك اًمٜمّمقص, ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم هم٤مُمْم٦م

 ىمٞم٤مؾم٤ًم, جيقز ٟمحـ ٟم٘مقل اًمذي اًمٌمء هبذا اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ومجري٤من سمف, ُيٚمحؼ أن أو

 ! اًم٘مٞم٤مس إًمٞمف اٟمْمؿ إذا ومٙمٞمػ قم٤مدًة, اؾمتدًٓٓ  يٙمٗمل

 (1: 14: 40/ 341/ واًمٜمقر اهلدى)

 فؾؿساؾر افؼقام صالة حؽم

 ذًمؽ؟ ذم دًمٞمؾ ًمف هذا وهؾ اًم٘مٞم٤مم؟ صالة يّمكم هؾ ًمٚمٛم٤ًمومر سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

ع يمام اًم٘مٞم٤مم وصالة اًمٚمٞمؾ, صالة هق اًم٘مٞم٤مم صالة: اجلقاب: افشقخ  يمؾ ذم ُينْمَ

 ىم٤مم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومم: سم٤مب ُمـ رُمْم٤من ذم ُينمع اًمًٜم٦م, ًمٞم٤مزم

 .أومم ُم٘مدُم٦م وهذه ,شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤مً  إيامٟم٤مً  رُمْم٤من

 ذم اًمرواشم٥م اًمًٜمـ يّمكم يم٤من ُم٤م سم٠منف قمٜمف صم٧ٌم واًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: صم٤مٟمٞم٦م ُم٘مدُم٦م

 .اًمًٗمر ذم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم يم٤من ىمد اًمًٗمر,
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ً, وٓ ؾمٗمراً  ٓ شمً٘مط ٓ اًمٚمٞمؾ صالة: وم٢مذاً   شُمٚمحؼ -اًمٚمٞمؾ صالة: أي- ومٝمل طميا

 صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٚمٞمؾ: ىمٞم٤مم ُمـ هق شمٕمٚمٛمقن يمام واًمقشمر وسم٤مًمقشمر, اًمٗمجر, سمًٜم٦م

 ش.صغم ىمد ُم٤م ًمف شُمقشمر سمريمٕم٦م, ومٚمٞمُقشمر اًمّمٌح, أطمديمؿ ظمٌم وم٢مذا ُمثٜمك, ُمثٜمك اًمٚمٞمؾ

 .اًمًٗمر وذم احلي ذم ٓ اظمتالف ٓ اًمٗمجر وؾمٜم٦م قشمروم٤مًم: إذاً 

 وم٘مٞم٤مم ًمٚمٛم٤ًمومر, ُمنموقم٤مً  اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمٚمٞمؾ, ىمٞم٤مم هق رُمْم٤من وم٘مٞم٤مم 

 يريد ومٞمٛمـ ٟم٘مقل يمام ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م: اًمنمقمٞم٦م وُمٕمٜمك ًمٚمٛم٤ًمومر, ُمنموع أجْم٤مً  رُمْم٤من

ٜمَـ قمغم حي٤مومظ أن ًُ  .اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ إٟمف: اًمًٗمر ذم اًمرواشم٥م اًم

 أص٧ٌم: ٟم٘مقل سمؾ اًمًٜم٦م, ظم٤مًمٗم٧م: ًمف ٟم٘مقل ٓ ُم٤ًمومر, وهق رُمْم٤من ٤مأطمٞم ومٛمـ 

ّٓ  ًمف اإلىم٤مُم٦م طم٤مًم٦م ذم طمتك اخِلػمة, ًمف هق ًمٙمـ اًمٕم٤مُم٦م, اًمًٜم٦م  ًمٞمس ٕنف اًم٘مٞم٤مم: يّمكم أ

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ

 ىمٞم٤مم ُمـ أنف اقمت٤ٌمر قمغم ًمٚمٛم٤ًمومر: سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مم صالة ذقمٞم٦م ُٟمٜمِْٙمر ٓ ًمٙمـ 

 .وطمياً  ؾمٗمراً  ُمنموع وهق اًمٚمٞمؾ,

 

 ( 00:  39: 22/   698/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼقام صالة يف افبؽاء حؽم

 ذم يٛمتد اًمّمقت رومع اًم٘مٞم٤مم, صالة ذم قم٤مل سمّمقت اًمٌٙم٤مء ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 ..يمذا أو ُمٙم٦م اعمًجد إن طمتك اعمًجد

 ُمٖمٚمقسًم٤م يٙمقن ٕنف اًمّمالة: يٗمًد ٓ اًمٌٙم٤مء شم٤ٌميمل, ويقضمد سمٙم٤مء يقضمد: اًمِمٞمخ

 اعمًتٕم٤من, واهلل ًمٚمٗم٤ًمد, اًمّمالة يٕمرض ىمد أنف ؿمؽ ومال ٤ميملاًمتٌ أُم٤م أُمره, قمغم

 اعمرضمؾ, يم٠مزيز أزيز صدره ذم يم٤من: اًمراوي ي٘مقل يّمكم ىم٤مم إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .ئمٝمر ُم٤م سمد ٓ ًمٙمـ اًمّمدر ذم ُمٙمتقم سمٙم٤مء يم٠منف اًمٌٙم٤مء ذم[ جيٝمر] ُم٤م وًمٙمـ يٌٙمل: أي

 (00:54:16( /6) راسمغ ومت٤موى) 



 209 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر 

 افؼقام صالة يف تاآليا بعض اإلمام تؽرار حؽم

 ذيمر ومٞمٝم٤م اًمتل أي٤مت يٙمررون اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤مس سمٕمض ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 .اًمٜم٤مس ويٌٙمقن يٌٙمقن أضمؾ ُمـ وُمرشملم ُمرة ويٙمرروهن٤م اًمققمٞمد, وآي٤مت اًمٕمذاب

 .اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م اًمٚمٞمؾ صالة ذم هذا: اًمِمٞمخ

 .يٙمرره٤م وم٘مط اًمققمٞمد آي٤مت ًمٙمـ :ُمداظمٚم٦م

 وم٘مط؟: اًمِمٞمخ

 .وم٘مط :ُمداظمٚم٦م

 ذم اإلطمداث ُمـ ٟمقع: يٕمٜمل أجًْم٤م ُمٗمّمؾ, دون ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ هذا: ًمِمٞمخا

 ؾمٌح٤من أجًْم٤م, سمدقم٦م هق رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمقىمقف هذا ختّمٞمص سمؾ اًمديـ,

 .ضمديد سمٌمء اإلشمٞم٤من حيٌقا  يم٠مهنؿ آسمتداع يِمتٝمقا  اًمٜم٤مس! اهلل

 (00:52:59( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 رمضان يف افـاؾؾة

 ومريْم٦م؟ ؾمٌٕملم شَمْٕمدل واًمٗمريْم٦م ومريْم٦م, رُمْم٤من ذم دليٕم اًمٜمٗمؾ هؾ :مداخؾة

 .قمرومٜم٤مه٤م اًمتل اًمًٜم٦م ذم ُُمْٓمَٚم٘م٤مً  هذا ُمـ رء ٓ: افشقخ

 اًمًٞمئ٤مت؟ ويمذًمؽ شُمَْم٤مقمػ قم٤مم سمِمٙمؾ احلًٜم٤مت وهؾ :مداخؾة

 ؾمقاء ُمٙم٦م ذم واعم٘مٞمؿ سمٛمٙم٦م, يتٕمٚمؼ ومٞمام إيراده يٙمثر أجْم٤مً  اًم١ًمال هذا :مداخؾة

 .شمتْم٤مقمػ واًمًٞمئ٤مت شُمُتَْم٤مقمػ احلًٜم٤مت هٜم٤مك ؾه.. ُمٙمٞم٤مً  يم٤من أو آوم٤مىمٞم٤مً  يم٤من

طم٦مً  اًمنمع ذم َٟمٌص  يقضمد ٓ :اجلواب   ويمذًمؽ شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت أن ذم سا

 .. اًمزُم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م أو اعمٙم٤من ًمٗمْمٞمٚم٦م ٟمٔمراً  اًمًٞمئ٤مت



 210   ُمتٗمرىم٤مت ذم أطمٙم٤مم اًم٘مٞم٤مم واًمقشمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 رُمْم٤من, ؿمٝمر هذا يمِمٝمرٟم٤م اًمزُم٤من ومْمٞمٚم٦م.. ُمثالً  واعمديٜم٦م يمٛمٙم٦م اعمٙم٤من ومْمٞمٚم٦م

 ي٘مقل اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  وًمٙمـ شمتْم٤مقمػ, اًمًٞمئ٤مت أو تاحلًٜم٤م أن ذم سيح َٟمٌص  هٜم٤مك ًمٞمس

 إٟم٤ًمن ىم٤مل وم٢مذا اضمتٝم٤مدًا, وإٟمام ٟمّم٤مً  ًمٞمس: أي اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً .. شمتْم٤مقمػ إهن٤م: اًمٕمٚمامء سمٕمض

 ٓ وًمٙمـ اًمٕمٚمامء, ًمٌٕمض ىمقل ٕنف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ومال شمتْم٤مقمػ احلًٜم٤مت إن: ُم٤م

 ..سمذًمؽ اجلزم جيقز

 ( 00:  56: 56/   692/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 00:  57: 23/   692/  ًمٜمقروا اهلدى)
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 215 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمٜمقازل 

 افرـوع بعد ويؽون فؾـازفة اخلؿس افصؾوات يف  افؼـوت

 :157 ,156 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .هبؿ ٟمزًم٧م ًمٜم٤مزًم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ويدقمق ي٘مٜم٧م أن ًمف ويًـ 
 .شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م: »اًمريمقع سمٕمد ىم٤مل إذا وحمٚمف 

 :ًمّمٗم٦ما أصؾ ذم وىم٤مل
 إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم ىمٜم٧م ٕطمد: يدقمق أو أطمد قمغم يدقمق أن أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 .شاحلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م مهللا. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل إذا اًمريمقع سمٕمد
 خمّمقص حمؾ ذم اًمّمالة ذم اًمدقم٤مء: هٜم٤م سمف واعمراد ُمٕم٤مٍن, قمغم يٓمٚمؼش اًم٘مٜمقت»

 .اًم٘مٞم٤مم ُمـ
 وقمٚمٞمف اًمريمقع, سمٕمد أنف اًمّمٚمقات ذم ٚمٜم٤مزًم٦مًم اًم٘مٜمقت ذم اًمًٜم٦م أن ومٞمفش اًمريمقع سمٕمد»

ش 3/506ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - وإؾمح٤مق واًمِم٤مومٕمل, ُم٤مًمؽ, ىم٤مل وسمف اًمراؿمدون, اخلٚمٗم٤مء

 .-ش 133» يمت٤مسمف ذم سمف سح يمام - اعمروزي ٟمٍم سمـ حمٛمد اظمتٞم٤مر وهق ,-
 وُمـ اًمريمقع, ىمٌؾ اًمٜمقازل ذم ىمٜم٧م أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد مل وم٢مٟمف احلؼ: وهق

ش اًم٤ٌمري ومتح» و ,ش104 - 1/102ش »اعمٕم٤مد زاد» ومٚمػماضمع ذًمؽ: ذم اًمتٗمّمٞمؾ أراد

 ش  393 - 2/392»

 ([3/954) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افصالة يف افـازفة ؿـوت موضع

 سمٕمد اًم٘مٜمقت قم٤ٌمس واسمـ وأنس هريرة أبك رواي٦م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح أنف: طمدي٨م

 .صحٞمح.  اًمريمقع

 ذم يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م وهذهش شمٜمٌٞمف[:»احلدي٨م ـمرق ختري٩م سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]



 216   ىمٜمقت اًمٜمقازل  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 سمٕمد اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت أن قمغم هب٤م اؾمتدل واعم١مًمػ, اًمٜم٤مزًم٦م ذم اعمٙمتقسم٦م ذم اًم٘مٜمقت

 سمٕمض سمذًمؽ سح يمام اًمٗمريْم٦م قمغم اًمقشمر ىمٞم٤مس ـمريؼ ُمـ إٓ ذًمؽ وُم٤م, اًمريمقع

 ومٗمل, أمحد اإلُم٤مم قمـ اعمٜم٘مقل هق سمؾش, 3/39» ؾمٜمٜمف ذم اًمٌٞمٝم٘مك ُمٜمٝمؿ, اًمِم٤مومٕمٞملم

 ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت قمـ اهلل رمحف أمحد وؾمئؾ: »ٟمٍم ٓسمـش 133ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم»

 اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٜمقت: وم٘م٤مل اًمقشمر؟ ذم اًمدقم٤مء ذم إجدى شمرومع وهؾ سمٕمده؟ أو اًمريمقع

 ش. اًمٖمداة ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ومٕمؾ ىمٞم٤مس قمغم وذًمؽ, يديف ويرومع

 يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح ىمد أنف وذًمؽ, قمٜمدى ٟمٔمر اًم٘مٞم٤مس هذا صح٦م ورم: ىمٚم٧م 

 يم٤ٌمر قمـ يمثػمة آصم٤مر ًمف ويِمٝمد, طمدي٨م سمٕمد ي٠متك يمام اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم ي٘مٜم٧م

 مل احلدي٨م أن اًمٔمـ وهم٤مًم٥م, شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن أشمك احلدي٨م ذم ؾمٜمح٘م٘مف يمام اًمّمح٤مسم٦م

 يٚمج٠م مل ذًمؽ وًمقٓ, ي٠متك يمام سمٕمْمٝمؿ أقمٚمف وم٘مد اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم قمٜمد يّمح

 احلدي٨م وًمٙمـ, ًمٚمًٜم٦م ُمٕم٤مروتف لمطم ًمف اًمٜم٤مس أبٖمض ُمـ وم٢مٟمف اًم٘مٞم٤مس إمم اإلُم٤مم

 .اًم٤ٌمب ذم اًمٕمٛمدة ومٝمق سمٞم٤مٟمف ؾمٞم٠متك يمام صحٞمح قمٜمدٟم٤م

 ([424) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 بافـوازل افؼـوت اختصاص

 .ُمٜمٙمرش. اًمدٟمٞم٤م وَم٤مَرَق  طمَتك اًمَٗمْجرِ  ذم َيْ٘مٜم٧ُُم  زاَل  ُم٤م»

 ًمف ًمٞمس ٕنف يّمح: ٓ ُمٜمٙمر اًمؽممج٦م طمدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م [ :اإلمام ؿال]

 ح٤م خم٤مًمػ ذًمؽ إمم هق صمؿ سمٕمض, ُمـ وٕمٗم٤مً  أؿمد سمٕمْمٝم٤م سمؾ احلج٦م, سمف شم٘مقم ـمريؼ

 اسمـ وًمٗمظ. شم٘مدم يمامش. ؿمٝمراً  اًمّمٌح ذم ىمٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص أنف: »أنس قمـ اًمث٘م٤مت رواه

 ش.ىمقم قمغم أو ًم٘مقم دقم٤م إذا إٓ ي٘مٜم٧م يٙمـ مل: ظمزيٛم٦م

 ٝمامُمٜم يمؾ وإؾمٜم٤مد هريرة, أيب طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدش 619ش »صحٞمحف» ذم قمٜمده وًمف

 اهل٤مدي: قمٌد اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف ,ش195/  1ش »اًمدراي٦م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل يمام صحٞمح:

 احلديثلم هذيـ وؾمٜمد: »-ش 133/  2ش »اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم يمام -ش : اًمتٜم٘مٞمح» ذم: وم٘م٤مل



 217 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمٜمقازل 

 ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ٟمٍمه اًمذي وهقش : سم٤مًمٜم٤مزًم٦م خمتص اًم٘مٜمقت أن ذم ٟمص ومه٤م صحٞمح,

 وهق اًمٕمٚمؿ, ُمـ اعمزيد ؿم٤مء ُمـ ومٚمػماضمع. ُمتلم ؼوحت٘مٞم رائع سم٠مؾمٚمقبش اعمٕم٤مد زاد»

 : اًمت٘مٚمٞمد قمـ وشمٜمزُّيف إٟمّم٤مومف ُمـ وهق - اًمِم٤مومٕمل طمجر اسمـ احل٤مومظ إًمٞمف اٟمتٝمك اًمذي

 اًمٜمقازل, ذم إٓ ي٘مٜم٧م ٓ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف إظم٤ٌمر مجٞمع ُمـ وي١مظمذش : »اًمراي٦م» ذم وم٘م٤مل

 وطمدي٨م ثفطمدي ومذيمر...ش. هريرة أيب قمـ طم٤ٌمن اسمـ ومٕمٜمد سحي٤ًم: ذًمؽ ضم٤مء وىمد

 . آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ أنس

 (.151-150/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فـازفة إال افػجر يف افؼـوت مؼوظقة ظدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 وذم ي٘مٜم٧م ومٗمٞمٝم٤م اًمٜمقازل ذم إٓ ُمنموع همػم اًمّمٌح صالة ذم اًم٘مٜمقت: »ىمقًمف

 ش.ؾمٜم٦م.. .اًمّمٌح صالة ذم اًم٘مٜمقت أن اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥مو.. .اًمّمٚمقات ؾم٤مئر

 وهق اًمٜمقازل ىمٜمقت قمغم محٚمف ًمٙمٜمف صحٞمح أطمدمه٤م طمديثلم هلؿ ؾم٤مق صمؿ: ىمٚم٧م

 وم٤مرق طمتك اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمًالم قمٚمٞمف اؾمتٛمراره ذم سيح وأظمر احلؼ

 ظمتؿ طمٞم٨م ذًمؽ قمـ شمراضمع يم٠منف وًمٙمٜمف يمٚمف هذا ذم أص٤مب وىمد وٕمٗمف وًمٙمٜمف. اًمدٟمٞم٤م

 يًتقي اًمذي اعم٤ٌمح آظمتالف ُمـ هذا وم٢من رء ُمـ يٙمـ وُمٝمام: »سم٘مقًمف اًمٌح٨م هذا

   .ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي ظمػم يم٤من وإنش واًمؽمك اًمٗمٕمؾ ومٞمف

 ي٘مرر إذ ضمدا ؿمديد اوٓمراب ومٝمق - ٟمرضمقه ُم٤م وهذا - شمراضمٕم٤م هذا يٙمـ مل إن: ىمٚم٧م 

 شمرك ملسو هيلع هللا ىلص هديف سم٠من أظمػما  وي١ميمده دائام اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ُمنموقمٞم٦م قمدم اًمٌح٨م أول ذم

 ومٚمٞم٧م واًمؽمك اًمٗمٕمؾ ومٞمف يًتقي: ري٥م سمال طمؼ وهق هذا ُمع ي٘مقل ومٙمٞمػ اًم٘مٜمقت هذا

 !اعمنموع؟ وهق اًمؽمك ُمع ُمنموع همػم وهق اًمٗمٕمؾ يًتقي يمٞمػ ؿمٕمري

 ([243)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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  هلا ُيؼـَت كازفة تؾك أو هذه أن تؼرير فه من

د ُمـ يمٞمػ: يٕمٜمل اًمٜمقازل ىمٜمقت اًم٘مٜمقت ًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مال ذم :مداخؾة  ُيـَحدَّ

 .دول ذم يٕمٞمِمقن ُمًٚمٛملم أن إطمٜم٤م أنف: يٕمٜمل

 .اًمٗم٘مٞمف اًمٗم٘مٞمف: افشقخ

 .اًمٗم٘مٞمف :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 وأن؟. ـمٞم٥م :مداخؾة

 .واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٗم٘مٞمف: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اعمتٗم٘مف وًمٞمس: افشقخ

 اًمذي وعاًمق احل٤مًمٞم٦م, اعمًٚمٛملم أوو٤مع أن: يٕمٜمل. صحٞمح ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اعمًٚمٛمقن يٕمٞمِمف

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ٟم٤مزًم٦م؟ شُمْٕمتؼم هذه واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م ىمْمٞم٦م ُمثؾ: ُمثالً  :مداخؾة

 .هل هذه: افشقخ

 اعمًٚمٛمقن؟ ومٞمٝم٤م ي٘مٜم٧م ُم٤م :مداخؾة

 ٟم٤مزًم٦م ُمثؾ ٟم٤مزًم٦م ـمٌٕم٤مً  ومٝمل اًمٓم٤مرئ٦م أُم٤م ٓ, اًمٕم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم أوو٤مع أُم٤م: افشقخ

 .اًمٞمٝمقد ٟم٤مزًم٦م ُمثؾ إندًمس,

 ًمٜم٤مزًم٦م ٟم٘مٜم٧م أن يٜمٌٖمل يم٤من يمام واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م ًمٜم٤مزًم٦م ٟم٘مٜم٧م أن يٜمٌٖمل ٟمحـ

 .آظمره إمم... وو واًمٗمٚمٌلم واإلرشمري٤م إومٖم٤مٟمًت٤من
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 اًمٞمٝمقد ص٤مئٚم٦م دومع ذم َيْ٘مٜمُُتقن ٓ ح٤مذا وىمٜمقت, ىمٜمقت سملم اًمٗمرق سمٌٞم٤من ًمٙمـ

 ُمٕمٜمك قمٜمٝم٤م ارشمٗمع: يٕمٜمل! اعمًٚمٛملم طمٞم٤مة ُمـ ضمزءاً  أصٌح٧م ٕهن٤م وقمدواهنؿ؟

 ُم٣م سم٤مٕندًمس؟ طمؾ ًمِـاَم  اعمًٚمٛمقن ي٘مٜم٧م ٓ ح٤مذا: أىمقل وأن٤م ومْمٞمح٦م, ٤مرتص..اًمٜم٤مزًم٦م

 اًمٙمٗم٤مر, سمالد ُمـ سمالد إندًمس ص٤مرت اعمًٚمٛملم, طمٞم٤مة ُمـ ضمزًءا ص٤مرت ىمرون, قمٚمٞمٝم٤م

ع أو قمٚمٞمٝمؿ ومٞمج٥م قم٤مرو٦م, ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم شمٜمزل ومحٞمٜمام  .ي٘مٜمتقا  أن إىمؾ قمغم ُينْمَ

: ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ طمٞم٤مُتؿ, ُمـ ضمزء زًم٦ماًمٜم٤م هذه ص٤مرت إذا اهلل ؾمٛمح ٓ ًمٙمـ 

 .ُيَٕم٤ميِمقه٤م ص٤مروا أهنؿ

 احل٘مٞم٘م٦م ُمّمٞم٦ٌم ًمٗمٚمًٓملم, اًمٞمٝمقد اطمتالل ُمّمٞم٦ٌم: يٕمٜمل اًمٞمٝمقد, ُمث٤مًٓ  وطمًٌؽ 

 أومٖم٤مٟمًت٤من اطمتٚمقا  اًمًقومٞم٧م ٕن ٕومٖم٤مٟمًت٤من: اًمًقومٞم٧م اطمتالل ُمّمٞم٦ٌم ُمـ أظمٓمر

 هذه, ًٚمٛملماعم سمالد اطمتؾ قمرُمرم يمجٞمش اًمروس سمحٚمقل وًمٞمس اًمٕمٛمالء, سمٓمري٘م٦م

 أصٌح٧م سمؾ وم٘مط هذا وًمٞمس آظمره, وإمم وسم٤مًمًالح سم٤مجلٞمش اطمتٚمقه٤م اًمٞمٝمقد سمٞمٜمام

 أؾم٤مس قمغم اعمّم٤محل٦م ويريدون اًمٔم٤ممل, اجل٤مئر آطمتالل هبذا شمٕمؽمف اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول

 طمٞم٤مة ُمـ ضمزًءا ًمٗمٚمًٓملم اًمٞمٝمقد اطمتالل أو طمٚمقل ومّم٤مر وًمذًمؽ آطمتالل, هذا

 .ي٘مٜم٧م ٓ وًمذًمؽ اعمًٚمٛملم,

 يمام اًمٕمرسمٞم٦م اًمدوًم٦م يم٤مٟم٧م إذا ًمٙمـ اًم٘مٜمقت, ُينْمع هٜم٤م ومٜمٕمؿ واهلرؾمؽ اًمٌقؾمٜم٦م أُم٤م

 اطمتٚم٧م طمٞمٜمام إُمريٙم٤من ُمع أن يتٕم٤موٟمقن يمام إُمـ, جمٚمس ُمع شمتٕم٤مون ُُمَِم٤مهد, هق

 قمًٙمري: اطمتالل ؿمؽ سمال وهق اجلقع, ُمـ إهم٤مصمتٝمؿ اإلهم٤مصم٦م سمزقمؿ اًمّمقُم٤مل,

 اًمدول سمٕمض قمغم اًمٚمَّػ صمؿ ًٓ,أو اًمّمقُم٤مل اطمتالل ذًمؽ وراء ُمـ ي٘مت٣م ؾمٞم٤مد

 .صم٤مٟمٞم٤مً  إظمرى اإلؾمالُمٞم٦م

 قمغم اًم٘مٜمقت اًم٘مٜمقت؟ وم٠مجـ أُمريٙم٤م, ُمع شمتٕم٤مون ٟمٗمًٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 وي٘متٚمقن واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م قمغم ُّيجٛمقن اًمذيـ َيْدقمقن, اًمذيـ اًمٍمب ه١مٓء

 .آظمره وإمم اًمٜم٤ًمء ذم اعمقسم٘م٤مت ويرشمٙمٌقن اًمدُم٤مء ويًٗمٙمقن

 قمغم اًمٍمب ي٤ًمقمد اًمذي إُمـ جمٚمس ُمع يتٕم٤موٟمقن اًمذيـ ءه١مٓ أُم٤م

 ومٙمرة هٜم٤مك ذم أنف ٓ؟ أم ًمف اٟمتٌٝمتؿ أدري ُم٤م ضمدًا, قمجٞم٤ٌمً  ظمؼماً  ؾمٛمٕم٧م أن٤م! اعمًٚمٛملم
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م أنف إُمـ, جمٚمس ذم ر ُيَ٘مدَّ  واهلرؾمؽ, اًمٌقؾمٜم٦م ُمـ اًمًالح ؾمح٥م ٕضمؾ ىمرا

 يريدون: ُمٕمٜم٤مه٤م ٘م٤مشمٚم٦مسم٤معم طمٞمٜمئذٍ  يٗمٙمرون ومٝمؿ ومٌٝم٤م, اؾمتج٤مسمقا  وم٢مذا هذا؟ ؾمٛمٕمتؿ

راً  يتخذوا  اعمٕمتدون هؿ اًمٍمب! واهلرؾمؽ اًمٌقؾمٜم٦م ود ُمـ؟ ود اًمٍمب ُمع ىمرا

َح٥م احلرب وإلي٘م٤مف قمٚمٞمٝمؿ, اعمٕمتدى هؿ واهلرؾمؽ واًمٌقؾمٜم٦م ًْ  ُمـ اًمًالح ُي

 .أيمؼم اهلل! قمٚمٞمٝمؿ اعمٕمتدى

 .شمؽما  وُمّم٤مئ٥م ضمدًا, قمجٞم٦ٌم ُمّم٤مئ٥م اعمًٚمٛملم ُمّم٤مئ٥م

 (00 : 12:  30/ 704/واًمٜمقر اهلدى)

 افـازفة ضابط

 .ؿمٞمخ ي٤م وم٤مرىمتٜم٤م ُم٤م اًمٜم٤مزًم٦م قمٛمرٟم٤م ـمقل :مداخؾة

 هل اًمٜم٤مزًم٦م ٕن اًمٙمٚمٛم٦م: هذه ذم أتحٗمظ أو أص٧ٌم, ٟم٘مقل يٛمٙمـ هذا: افشقخ

 ُم٤م شم٘مقل أن٧م وم٤مًمٞمقم ومٞمٝم٤م, حيٞمقا  أن ؿم٠مهنؿ ُمـ وًمٞمس هب٤م, ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٝمد ٓ اًمتل

 .٤مزًم٦مسم٤مًمٜم اعم٘مّمقد هق هذا ًمٞمس ًمٙمـ وم٤مرىمتٝمؿ ُم٤م صحٞمح, وم٤مرىمتٝمؿ,

 وأرضمقا  اعم٤ًمضمد, أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم أن ًمق رأجؽ ُم٤م ضمدًا, واوح٤مً  ُمثالً  ٟميب أن

 ىمٜم٧م؟ إذا رأجؽ ُم٤م سم٠مؾم٤ٌمٟمٞم٤م سم٤مٕندًمس, اعمًٚمٛملم عمّمٞم٦ٌم ىمٜم٧م إذا ٟمرى, ٓ أن

 .حمٚمف همػم ذم :مداخؾة

 .وًمذًمؽ ُمالزُم٦م؟ ُمّمٞم٦ٌم هذه ًمٙمـ إيف,: افشقخ

 .ٜم٤مُم ومٞمٝم٤م أومم هؿ, قمٝمدٟم٤م سمٖمػم قمٝمداً  ًمزُم٧م :مداخؾة

 يًٕمقن واعمًٚمٛمقن ٟمزًم٧م اًمتل سم٤معمّمٞم٦ٌم اعم٘مّمقد ومٞمؽ اهلل, سم٤مرك ًمذًمؽ: افشقخ

 ي٘مٜمتقن اعمٕمتديـ, اًم٤ٌمهملم سم٤مًمدقم٤مة اعمًٚمٛملم, دي٤مر هقمج٧م ُمثالً  يم٤من إن إلزاًمتٝم٤م,

 ُم٤مٟمع ذم ُم٤م اًمدقم٤مء, قمغم ُم٤مذا؟ قمغم ي٘متٍمون سمس ُمش اًم٤ٌمهمل, هذا ًمٓمرد وخيرضمقن

 .إًمٞمٝم٤م ومٞمٚمج١مون وضمؾ, قمز اهلل إمم اًمٚمجقء إٓ ٦موؾمٞمٚم ومٞمٝم٤م, هلؿ ًمٞمس ُمّمٞم٦ٌم ُمثالً  ذم



 221 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ىمٜمقت اًمٜمقازل 

 صم٤مٟمٞم٦م, أندًمس ص٤مرت صم٤مٟمٞم٦م, ـم٤مُم٦م..ص٤مرت طمٞم٤مُتؿ ُمـ ضمزاء ص٤مر إذا ًمٙمـ 

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع قمٜم٤م سمٌٕمٞمد ًمٞمس سم٘مك واًمٕمٝمد

 ُم٤م! اًمٞمٝمقد؟ سمٌ٘م٤مء ٟمحـ روٞمٜم٤م اًمٞمٝمقد, ود ي٘مٜم٧م أطمًدا ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م..يٕمٜمل

 اعم٘مّمقد وًمذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م, اقمتدٟم٤م طمٞم٤مشمٜم٤م, ُمـ ضمزءاً  ُم٤مذا؟ ص٤مرت ًمٙمـ ـمٌٕم٤ًم, روٞمٜم٤م

 .ومٞمف اعم٘مّمقد هق هذا اجلديدة, اًمٓم٤مزة, اًمٜم٤مزًم٦م يٕمٜمل سم٤مًمٜم٤مزًم٦م

 دىم٤مئؼ, مخس وومقىمٝم٤م أن اًمت٤مؾمٕم٦م اًم٤ًمقم٦م أؾمت٤مذ ي٤م.... .أن طم٤مل يمؾ قمغم

 إهل إٓ أؿمٝمد وسمحٛمدك اهلل وؾمٌح٤مٟمؽ هلل, واحلٛمد هذا طمًٌٙمؿ طمًٌٙمؿ, وسمح٥ًم

 .ٞمؽإًم وأتقب أؾمتٖمٗمرك أن٧م, إٓ

 (00:  43: 18/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ؿوم ظذ أو فؼوم فؾدظاء إال افؼـوت ظدم

 أو ًم٘مقم, دقم٤م إذا إٓ [اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم أي] ومٞمٝم٤م ي٘مٜم٧م ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من 

 وقمٞم٤مش هِم٤مم, سمـ وؾمٚمٛم٦م اًمقًمٞمد, سمـ اًمقًمٞمد أن٩م مهللا: »ىم٤مل ومرسمام ,  ىمقم قمغم دقم٤م

 مهللا] يقؾمػ, يمًٜمل ؾمٜملم واضمٕمٚمٝم٤م ُمي, قمغم وـم٠متؽ اؿمدد مهللا رسمٞمٕم٦م, أيب سمـ

َن, وِرقْمالً  حِلَْٞم٤منَ  اًمٕمـ  ش.[ورؾمقًمف اهلل قمّم٧م وقُمَّمٞم٦َّم وذيمقا

 يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص أنف إظم٤ٌمر مجٞمع ُمـ وي١مظمذ: »ىم٤مل طمٞم٨م طمجر: اسمـ احل٤مومظ أنّمػ

 .احلديثلم ؾم٤مق صمؿش.  سحي٤مً  ذًمؽ ضم٤مء وىمد. اًمٜمقازل ذم إٓ ي٘مٜم٧م ٓ

 صالة: يٕمٜمل - ومٞمٝم٤م اًم٘مٜمقت ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ يٙمـ وملش : »1/97» اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل 

 اًمريمقع ُمـ اقمتداًمف سمٕمد همداة يمؾ ذم يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن اعمح٤مل وُمـ دائامً, - اًمّمٌح

ـ صقشمف, سمذًمؽ ويرومع إًمخ,..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ي٘مقل  أصح٤مسمف قمٚمٞمف وُي١َمُمِّ

 ومجٝمقر أُمتف, أيمثر يْمٞمٕمف سمؾ ,إُم٦م قمٜمد ُمٕمٚمقُم٤مً  ذًمؽ يٙمقن ٓ صمؿ اًمدٟمٞم٤م, وم٤مرق أن إمم دائامً 

 ش.حُمَْدٌث  إٟمف: ُمٜمٝمؿ ي٘مقل ُمـ ي٘مقل طمتك يمٚمٝمؿ سمؾ أصح٤مسمف,
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 ويدقمق همداة, يمؾ ي٘مٜم٧م يم٤من ًمق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن سم٤مًميورة اعمٕمٚمقم وُمـ: »ىم٤مل 

ـ اًمدقم٤مء, هبذا  ومٞمٝم٤م, سم٤مًم٘مراءة جلٝمره يمٜم٘مٚمٝمؿ يمٚمف ًمذًمؽ إُم٦م َٟمْ٘مُؾ  ًمٙم٤من اًمّمح٤مسم٦م: وي١مُمِّ

 وٓ ذًمؽ, شمْمٞمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مز اًم٘مٜمقت: أُمر شمْمٞمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ضم٤مز نوإ ووىمتٝم٤م, وقمدده٤م,

 دائامً  ُمرات مخس وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر هديف يٙمـ مل أنف قمٚمٛمٜم٤م اًمٓمريؼ وهبذا! ومرق

:ً  ذًمؽ يم٤من ًمق سمؾ اعمح٤مل, أحمؾ ُمـ وهذا قمٚمٞمٝم٤م وخيٗمك ذًمؽ, إُم٦م أيمثر ُيَْمٞمِّع صمؿ ُمًتٛمرا

 وقمدد واإلظمٗم٤مت, واجلٝمر اًمريمٕم٤مت, وقمدد ت,اًمّمٚمقا  قمدد يمٜم٘مؾ ٟم٘مٚمف ًمٙم٤من واىمٕم٤ًم:

 .اعمقومؼ واهلل. وشمرشمٞمٌٝم٤م إريم٤من, وُمقاوع اًمًجدات,
 ويم٤من وشمرك, وىمٜم٧م وأه, ضمٝمر أنف: اعمٜمّمػ اًمٕم٤ممل يرشمْمٞمف اًمذي واإلٟمّم٤مف

ره  اًمٜمقازل: قمٜمد ىمٜم٧م وإٟمام ومٕمٚمف, ُمـ أيمثر اًم٘مٜمقت وشمريمف ضمٝمره, ُمـ أيمثر إها

 ُمـ وختٚمَّّمقا  هلؿ دقم٤م ُمـ ىمِدمَ  ح٤م شمريمف صمؿ آظمريـ, قمغم وًمٚمدقم٤مء ًم٘مقم, ًمٚمدقم٤مء

 شمرك زال: ومٚمام ًمٕم٤مرض, ىمٜمقشمف ومٙم٤من شم٤مئٌلم: وضم٤مؤوا قمٚمٞمٝمؿ دقم٤م ُمـ وأؾمٚمؿ إه,

 ش.اًم٘مٜمقت

 ُمـ ومٞمٝم٤م ذع ُم٤م ٕضمؾ ومٞمٝم٤م: ىمٜمقشمف أيمثر يم٤من سمؾ سم٤مًمٗمجر, خيّمف يٙمـ ومل: »ىم٤مل 

َحر, ُمـ وىمرهب٤م اًمٚمٞمؾ, سمّمالة وٓشمّم٤مهل٤م اًمٓمقل, ًَّ ل ضم٤مسم٦م,اإل وؾم٤مقم٦م اًم  اإلهلل, وًمٚمتٜمزه

 روي يمام - واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ُمالئٙم٦م أو وُمالئٙمتف, اهلل يِمٝمده٤م اًمتل اعمِمٝمقدة: اًمّمالة وٕهن٤م

 .ش﴾َُمِْمُٝمقًدا يَم٤منَ  اًمَٗمْجرِ  ىمُْرآنَ  إِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف شمٗمًػم ذم وهذا هذا
 ([3/964) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 ـازفةاف يـاشب بام يدظو بل راتب دظاء افـوازل فؼـوت فقس

 .اًمٜم٤مزًم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م سمام ومٞمف يدقمق وإٟمام راشم٥م, دقم٤مء [اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت] ًمـ وًمٞمس 
 [.158 اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 
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 اهدكا افؾفم: ادلثور بافدظاء افـوازل ؿـوت ُيب دأ هل

 هديت ؾقؿن

 هدي٧م ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا»سمـ ٟمٌدأه أن ممٙمـ اًمٜمقازل ًم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ُم٤ٌمذة؟ ٟمدقمق أمش وقم٤مومٜم٤م

 .اًمٜم٤مزًم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م سمام ُيْدقَمك اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت سم٤مًمقشمر, ظم٤مص هذا. ٓ: شقخاف

  (00:  33:  23/ 326/واًمٜمقر اهلدى)

 افـوازل يف( هديت ؾقؿن اهدين افؾفم)بـ افؼـوت

 اهدٟم٤م مهللا» اًمقشمر سم٘مٜمقت اإلُم٤مم ي٘مٜم٧م أن اًمٜمقازل ىمٜمقت ذم جيقز هؾ :مداخؾة

 ؟شهدي٧م ومٞمٛمـ

 .ٓ: افشقخ

 .زجيق ٓ :مداخؾة

 .ٓ: افشقخ

 (00: 31: 47/ 343/ واًمٜمقر اهلدى)

 افـوازل ؿـوت يف افـاس تػريط
ش : 2/252ش »اًمؽمُمذي» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م ىم٤مل :ؾائدة

 ذم اًمٕمّمقر هذه ذم أيمثره٤م وُم٤م سم٤معمًٚمٛملم, شمٜمزل اًمتل اًمٜمقازل ذم اًم٘مٜمقت اًمٜم٤مس شمرك وىمد»

 سم٤مًمدقم٤مء طمتك اًمتٕم٤مون قمـ وإقمراوٝمؿ شمٗمرىمٝمؿ ُمـ - ص٤مروا كطمت! ودٟمٞم٤مهؿ ديٜمٝمؿ ؿم١مون

 ذم واًم٘مٜمقت! ًمٖمػمهؿ ومٞمٝم٤م اًمٙمٚمٛم٦م وص٤مرت سمالدهؿ, ذم يم٤مًمٖمرسم٤مء - ص٤مروا اًمّمٚمقات: ذم

 يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م أقمدائٝمؿ قمغم واًمدقم٤مء ًمٚمٛمًٚمٛملم, سم٤مًمدقم٤مء اًمٜمقازل

 .شأظمرة اًمريمٕم٦م ذمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقًمف سمٕمد
 ([3/966) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]
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 ادؼوع ؽر وافؼـوت ادؼوع افؼـوت

 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم سم٘مقل ي٠مظمذون إهمٚمٌٞم٦م اًمٜم٤مس أيمثر أن ُمٕمٚمقم :مداخؾة

ات أو َُمّرةً  ٟمٗمٕمٚمف إٟمام: ي٘مقًمقن أظمر واًمٌٕمض ُمداوُم٦ًم, اًمٗمجر ىمٜمقت ذم اهلل, رمحف  ُمرَّ

 ومام وشمريمف, ؿمٝمراً  ومٕمٚمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن أبدًا, ٟمٗمٕمٚمف ٓ: ي٘مقل واًمٌٕمض وٟم٘مٓمٕمٝم٤م,

 ,اًمٞمديـ رومع اًمٗمجر ذم يم٤من إذا اًم٘مٜمقت ذم هٜم٤مك وهؾ إُمر, هذا ذم اًمّمحٞمح

 أومٞمدوٟم٤م؟ ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ

 :ىمٜمقشم٤من ذقم٤مً  اًم٘مٜمقت: افشقخ

 .ُمنموع وهمػم ُمنموع

 :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ هق اعمنموع

 .قم٤مرض ؾم٥ٌم ًمف ًمٞمس: أظمر واًم٘مًؿ: قم٤مرض ؾم٥ٌم ًمف

 ُم٤م وهذا اعمّم٤مئ٥م, ُمـ اعمًٚمٛملم ذم يٜمزل ومٞمام قم٤مرض ٥مؾمٌ ًمف: إول اًم٘مًؿ

ك ٛمَّ ًَ  .اًمٜم٤مزًم٦م سم٘مٜمقت ُي

 هذه ُمـ صالة سم٠ميَّ  ختّمٞمص أيَّ  دون اخلٛمس, اًمّمٚمقات وذم ضم٤مئز ومٝمق 

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات

 طمٞم٨م اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت ومٝمق سمٜم٤مزًم٦م, يرشمٌط ٓ اًمذي أظمر, اعمنموع واًم٘مٜمقت

ـه  ًَ  .سم٤معمًٚمٛملم شمٜمزل اعمّمٞم٦ٌم أو اًمٜم٤مزًم٦م, ذًمؽ ذم اقمكُيرَ  أن دون اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت ُي

 :ٟمققم٤من مه٤م وم٢مذاً 

 .ٟم٤مزًم٦م سمٖمػم وىمٜمقت سمٜم٤مزًم٦م, ىمٜمقت

 .اًمٗمجر صالة ذم وم٘مط اًمٜم٤مزًم٦م همػم ىمٜمقت اخلٛمس, اًمّمٚمقات ذم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت

 اًم٘مقًملم سملم اعمقوقع ذم يتقؾمط أن يريد اًمذي: ٟم٘مقل اًمتٗمّمٞمؾ هذا قمرومٜم٤م وإذا

 هبذا ي٠ميت ٓ: أظمر واًمٌٕمض دائاًم, اًمٗمجر ىمٜمقت قمغم حي٤مومظ ومٌٕمْمٝمؿ ذيمرُتام, اًمٚمذيـ
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 .أطمٞم٤مٟم٤مً  وشمرك أطمٞم٤مٟم٤مً  ٟمٗمٕمؾ ي٘مقل وؾمط, ىمقل ومٝمٜم٤مك ُمٓمٚم٘م٤ًم, اًم٘مٜمقت

 أطمٞم٤مٟم٤مً  شمٗمٕمؾ طمٞمٜمام شمٗمٕمؾ يمٜم٧م إن: ًمف ٟم٘مقل أطمٞم٤مٟم٤مً  ويؽمك أطمٞم٤مٟم٤ًم, يٗمٕمؾ اًمذي هذا

 ٕن سم٤مًمٗمجر, اًم٘مٜمقت هذا ختّمٞمص طمٞم٨م ُمـ اًمًٜم٦م ومخ٤مًمٗم٧م اًمٜم٤مزًم٦م, أضمؾ ُمـ

ٛم٧م وَمَٝمالَّ  سم٤مًمٗمجر, خيتص ٓ اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًم٘مٜمقت  ذم وأطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٗمجر, ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  وىَمٜم٧َمَّ  قَمٛمَّ

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات وسم٘مٞم٦م اًمٔمٝمر

 ُمـ وإٟمام ًمٚمٜم٤مزًم٦م, وم٘مط اًمّمٌح وذم أطمٞم٤مٟم٤ًم, ي٘مٜم٧م ٓ اًم٘م٤مٟم٧م هذا ُمثؾ أن فمٜمل وذم

 اًم٘مٜمقت ريدواي ٓ وه١مٓء ًمٙمؿ, ومٜم٘مٜم٧م ىمٜمقت يريدون ه١مٓء اًمٗمري٘ملم, إرو٤مء سم٤مب

 .ًمٙمؿ ىمٜمتٜم٤م ُم٤م

 .ُمٕم٤مً  قمٚمٞمٝمام وَيَتَٖمٚم٥َّم اًمٗمري٘ملم ُيْريِض  اًمقؾمط, ذم اًمٕمّم٤م ي٠مظمذ يٕمٜمل ي٘مقًمقن يمام وهذا 

 ذم ىمٜمقشمؽ يم٤من إذا شَمَدع أن إُم٤م ًمف ٟم٘مقل أطمٞم٤مٟم٤ًم, اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي هذا: وم٢مذاً 

ؿ أن وإُم٤م ٟم٤مزًم٦م, ىمٜمقت ًمٞمس اًمٗمجر  .اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ًمٜم٤مزًم٦م يم٤من إذا شُمَٕمٛمِّ

 سم٤مًمًٜم٦م وإومم إطمرى هق اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ٓ اًمذي سم٠من ئمٝمر هٜم٤م وُمـ 

 .اًم١ًمال هذا قمغم اجلقاب ُمـ ًمدي ُم٤م هذا اًمّمحٞمح٦م,

  (00:  41:  26/ 703/واًمٜمقر اهلدى) 





 الوتر قهوت
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  افوتر يف افؼـوت

 : 163 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .طمٞم٤مٟم٤مأ ومٞمنمع اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت وأُم٤م 
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمقشمر ريمٕم٦م ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من و

 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افرـوع ؿبل افوتر يف افؼـوت

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 .اًمٜم٤مزًم٦م ًم٘مٜمقت ظمالوم٤م اًمريمقع ىمٌؾ وحمٚمف

 . اًمريمقع ىمٌؾ وجيٕمٚمف :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 ([3/968) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افوتر يف افؼـوت وضعم

 . داود أبق رواهش. اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك أن: »يمٕم٥م سمـ أبك طمدي٨م

 .صحٞمح

 احل٤مومظ, إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمِمقاهد شمٚمؽ احلدي٨م ي٘مقي ومم٤م: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 أو اًمريمقع ىمٌؾ اًمّمالة ذم اًم٘مٜمقت قمـ ؾمئؾ ح٤م ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م أجْم٤م وي٘مقيف

 يمام واطمدا ؿمٝمرا  يم٤من إٟمام اًمريمقع سمٕمد اًم٘مٜمقت أن ذيمر صمؿ. ٚمفىمٌ: سم٘مقًمف أضم٤مب سمٕمده؟

 ىمٜمقت أن يٕمت٘مد يم٤من قمٜمف اهلل ريض أن٤ًم أن شمذيمرٟم٤م وإذا. طمدي٨م ىمٌؾ سمٞم٤مٟمف شم٘مدم

 ُمـ ىمٜم٧م إٟمام وأنف ُمٕمقٟم٦م, سمئر ذم ىمتٚمقا  اًمذيـ اًم٘مراء طم٤مدصم٦م ذم سمدؤه يم٤من إٟمام اًمٜم٤مزًم٦م
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 إٓ ذًمؽ وًمٞمس - اًمٜم٤مزًم٦م همػم ذم اًم٘مٜمقت أن ُمٕمٜم٤م يٜمت٩م اًمريمقع سمٕمد ؿمٝمرا  أضمٚمٝم٤م

 واًم٤ًمسمٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م اًمرواي٦م ذم ٟمٗمًف هق ىم٤مل يمام اًمريمقع, ىمٌؾ هق إٟمام - اًمقشمر ىمٜمقت

 خيٗمك ٓ يمام اًمقشمر, ىمٜمقت قمغم إٓ هذا ىمقًمف ذم اًم٘مٌٚمٞم٦م محؾ يٛمٙمـ وٓ قمٜمف, اعمت٘مدُمتلم

 ًمٚمحدي٨م يِمٝمد وىمد. أقمٚمؿ واهلل. اعمت٘مدُم٦م أنس طمدي٨م رواي٤مت جمٛمقع شمتٌع ُمـ قمغم

 اهلل قمٌد سمـ قمٛمرو قمثامن أبق أظمؼمٟم٤مش : 2/  70 ق» اًمتقطمٞمد ذم ُمٜمده اسمـ أظمرج ٤مُم

 قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اعمًٞم٥م سمـ حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ طمدصمٜم٤م: ىم٤مل اًمٌٍمي

 قمٜم٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ ومديؽ أيب اسمـ طمدصمٜم٤م احلزاُمل اعمدين ؿمٞم٦ٌم سمـ اهلل

 سمـ قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم قمـ قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ

: اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ـم٤مًم٥م أيب

 وم٢من. إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ: آظمره ذم وزاد احلدي٨م.. .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا

 احل٤ميمؿ رواه ًمٙمـ اًمريمقع, ىمٌؾ فم٤مهر اًمقشمر ذم ىمراءيت ُمـ ومرهم٧م إذا أىمقل أن: ىمقًمف

 حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ قمـ آظمريـ ـمري٘ملم ُمـش 39 - 38/  3» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمفش 172/  3»

 ظمالف ومٝمذا. اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد رومٕم٧م إذا: سمٚمٗمظ سمف اًمِمٕمراين اعمًٞم٥م سمـ

 .أقمٚمؿ وم٤مهلل. إومم اًمرواي٦م

 [(426) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 بافـوازل افوتر ؿـوت تؼققد ظدم

 . سمٜم٤مزًم٦م خيّمف وٓ 

 ([3/969) اًمّمالة ٦مصٗم أصؾ]  

 رمضان من األخر بافـصف افوتر ؿـوت ختصقص ظدم

 أن: ذًمؽ ذم واحلج٦م. رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ خيّمف ٓ يم٤من ويمذًمؽ   

 سمـ احلًـ طمدي٨م وُمثٚمٝم٤م ,- رأج٧م يمام - ُم٘مٞمدة همػم ُمٓمٚم٘م٦م ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م

: اًمقشمر تىمٜمق ذم أىمقهلـ يمٚمامت ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قمكم
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 .احلدي٨م..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»
 .اًم٘مٞمقد ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس أجْم٤ًم: ُمٓمٚمؼ وهق ,- ي٠ميت يمام - اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق

 قمـش 131» ٟمٍم اسمـ روى وم٘مد اًمّمح٤مسم٦م: سم٠مقمامل اعمُْٓمَٚم٘م٤مت هذه اقمتْمدت وىمد

ٜم٦َمِ  ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقَت  ُمًٕمقد واسمـ وقمكم, قمٛمر, ًَّ  .يمٚمٝم٤م اًم

 اعم٤ٌمرك, واسمـ اًمثقري, ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل وسمف اًمٕمٚمؿ, أهؾ ىمقل هقو: »اًمؽمُمذي ىم٤مل 

 .شاًمٙمقوم٦م وأهؾ وإؾمح٤مق,
- ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م شمتٌٕمٜم٤م ٕنٜم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم: ي٘مٜم٧م يم٤من: ىمٚمٜم٤م إٟمام أنف واقمٚمؿ

 واسمـ قم٤مئِم٦م, يم٠مطم٤مدي٨م - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مٜمقت ًمذيمر شمتٕمرض ٓ أيمثره٤م ومقضمدٟم٤م :- يمثػمة وهل

 يم٤من إٟمف: ي٘م٤مل أن ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م ُأيَبّ  طمدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م اجلٛمع ٣موُم٘مت ,- وهمػممه٤م قم٤ٌمس

 اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م أيمثر قمغم ذًمؽ ظمٗمل ح٤م دائامً: ي٘مٜم٧م يم٤من ًمق إذ أطمٞم٤مٟم٤ًم, ويدع أطمٞم٤مٟم٤ًم, ي٘مٜم٧م

 وقمٚمٞمف ؾمٜم٦م, هق سمؾ احلتؿ: سم٤مُٕمر ًمٞمس اًم٘مٜمقت أن قمغم يدل وذًمؽ ,ملسو هيلع هللا ىلص إيت٤مره رووا

 وحمٛمد: يقؾمػ, أيب ُمذه٥م وهق سمٕمدهؿ, وُمـ ,واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م, ُمـ اًمٕمٚمامء مجٝمقر

 .سمقضمقسمف ىم٤مل وم٢مٟمف طمٜمٞمٗم٦م: أيب ٕؾمت٤مذمه٤م ظمالوم٤مً 
 سم٠منش 360 و 359 و 1/306ش »اًم٘مدير ومتح» ذم اهلامم اسمـ اعمح٘مؼ اقمؽمف وىمد

 .ششمٕمّمٌف وقمدم إٟمّم٤مومف ُمـ وهذا» دًمٞمؾ, قمٚمٞمف يٜمٝمض ٓ وٕمٞمػ سمقضمقسمف اًم٘مقل

 .قمٚمامئٜم٤م يمت٥م ذم دمده شمٙم٤مد ٓ اًمتٍميح اهذ وُمثؾ. ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف ذًمؽ: ذم يمالُمف ومراضمع
 ٓ اًمذي احلؼ وهق احلٜمٗمٞم٦م, ُمذه٥م هق اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ىمٜمقت ويمقن هذا,

 واسمـ اخلٓم٤مب, سمـ قمٛمر قمـ اعمروي وهق ظمالومف, ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح مل إذ ومٞمف: ري٥م

 .ش133ش »اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ذم ُمًٕمقد
 وهق ,-ش 2/137» شاعمجٛمع» ذم يمام - طمًـ سمًٜمد ُمًٕمقد اسمـ قمـ اًمٓمؼماين ورواه  

 ُمًٕمقد اسمـ أن: قمٚم٘مٛم٦م قمـ: سمٚمٗمظ[ 2/97/6910ش ]ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ» ذم

 يمام - أجْم٤مً  طمًـ وؾمٜمده .اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم ي٘مٜمتقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأصح٤مب

 .-ش 115ش »اًمدراي٦م» ذم احل٤مومظ ىم٤مل
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 قمـش 39 - 3/38» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ,ش3/172» احل٤ميمؿ رواه اًمذي احلدي٨م وأُم٤م

ْٕمراين حمٛمد اسمـ اًمٗمْمؾ : احِلَزاُمل ؿَمْٞم٦ٌم سمـ اعمٚمؽ قمٌد سمـ اًمرمحـ قمٌد سمٙمر أبق صمٜم٤م: اًمِمَّ

 قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمٛمف قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ قمـ وُمَديؽ أيب اسمـ صمٜم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل قمكم سمـ احلًـ قمـ قم٤مئِم٦م قمـ أبٞمف قمـ قمروة سمـ هِم٤مم

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًمًجقد إٓ يٌؼ ومل رأد, رومٕم٧م إذا وشمري ذم

 .شاًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين أظمرضمف ويمذًمؽ...ش.هدي٧م

 وإن - َوْهؿٌ ش: اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح: »احل٤ميمؿ وىمقل. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد ومٝمذا

 أدري وٓ ,ش4/148ش »اعمحغم» قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؿم٤ميمر حمٛمد أمحد إؾمت٤مذ قمٚمٞمف واوم٘مف

 .- قمٚمٞمف ذًمؽ ظمٗمل يمٞمػ

 ([3/969) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افوتر ؿـوت دظاء

 :165 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ي٠ميت سمام ومٞمف ويدقمق

 ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ

 ُمٜمج٤م ٓ ٞم٧م,وشمٕم٤مًم رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م, ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م, ُمـ يذل ٓ وإٟمف قمٚمٞمؽ,

 .شإًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ
 :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
ـَ  وقَمٚمَّؿ ًَ  مهللا[ : »اًمقشمر ذم ىمراءشمف ُمـ ومرغ إذا] ي٘مقل أن قمٜمف اهلل ريض قمكم سمـ احل

 أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمَّٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين

 وٓ] واًمٞم٧م, ُمـ يذل ٓ إٟمف[ و. ]قمٚمٞمؽ ُي٘م٣م وٓ شم٘ميض إٟمؽ[ ومـ] ىمْمٞم٧م, ُم٤م ذ َوىمِٜمل

 [ش إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م ٓ] وشمٕم٤مًمٞم٧م, رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م ,[قم٤مدي٧م ُمـ َيِٕمزه 

 ([3/973) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 افوتر وؿـوت افـازفة ؿـوت صقغة يف افػرق هو ما

 اًمقشمر؟ وىمٜمقت اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت صٞمٖم٦م ذم اًمٗمرق هق ُم٤م :مداخؾة

 ؾمٌح٤منش »احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع» :ُمثؾ همػمه, ومٞمف ُم٤م ِوْرد, اًمقشمر: افشقخ

قمغم ريب ؾمٌح٤من اًمٕمٔمٞمؿ, ريب  اًمكم هٜم٤م: يٕمٜمل اًمٜم٤مزًم٦م, طم٥ًم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ِوْرد,ش ٕا

سمتداع, ذم يتِم٤مـمروا  .ًمٚمٛمًٚمٛملم وىمٕم٧م اًمتل احل٤مدصم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م دقم٤مء يٌتدقمقا  اشمريمٝمؿ ا

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر اهلدى) 

 وتر صالة ـل يف افؼـوت يؾتزم هل

 اًمًٜم٦م؟ ـمقل اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت إن ُمرة زم ىمٚم٧م: مداخؾة

 .دائامً  ُمق سمس اًمًٜم٦م, ـمقل: افشقخ

 هق؟ اًمٚمِّـل أجقه :مداخؾة

 .وشم٤مرة شم٤مرةً : افشقخ

 .ُمْمٌقط وشم٤مرة شم٤مرةً  :مداخؾة

 .رُمْم٤من ُمـ اًمث٤مين سم٤مًمٜمص ُمق سمس إٟمف اجلقاب يم٤من اًمًٜم٦م ـمقل ًمؽ ىمٚم٧م وح٤م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ أجقه :مداخؾة

 .اعم٘مّمقد هذا: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .ٓ وشمر, يقم سمٙمؾ أنف اعم٘مّمقد هق ُم٤م ًمٙمـ: افشقخ

 هٙمذا؟ ويقم هٙمذا يقم: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  37:  50/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرـوع؟ بعد افوتر يف افؼـوت يؼع هل

 ادلثور؟ افوتر ؿـوت دظاء ظذ افزيادة تؼع وهل

 ًمق اًمريمقع, ىمٌؾ اًمًٜم٦م ذم وارد ٕنف سم٤مًم٘مٜمقت, اًمدقم٤مء أن زجيق هؾ :مداخؾة

 سمٞمّمػم؟ اًمريمقع سمٕمد قمٛمٚمٜم٤مه

 إًمٞمٜم٤م؟ َأطَم٥مه  اًمًٜم٦م ًمٙمـ وأُمث٤مًمف, ًمٕمٛمر اشم٤ٌمقم٤مً  سمٞمّمػم: افشقخ

 أطمًـ؟ اًمريمقع ىمٌؾ اًمكم ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

: أنف اعمٕمروف: يٕمٜمل جيقز؟ اح٠مثقر هذا قمغم دقم٤مء أوٗمٜم٤م ًمق! ـمٞم٥م :مداخؾة

 أظمرى؟ أدقمٞم٦م قمٜمدي ُمـ أوٗم٧م آظمره, إمم...ش هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»

 .ٟم٤مدراً  إٓ سمٞمجقز, ُم٤م ٓ: افشقخ

 ٟم٤مدرًا؟ إٓ :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

  (00:  38:  16/ 326/واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼـوت دظاء وهل افوتر؟ يف افؼـوت دظاء يف افزيادة حؽم ما

 ه؟بعد أم افرـوع ؿبل يؽون رمضان يف افوتر يف

 اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمده؟ أم اًمريمقع ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

ًٓ  ضم٤مء ورد أي ذم ومٙم٤مًمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُم٤م: اًمِمٞمخ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مق

 جيقز ٓ سمؾ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال اًمّمحٞمح, سم٤مًمًٜمد
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 وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙم٤من ًمٗمظ شمٖمٞمػم

 إذا: ًمف ىم٤مل ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمام ذم

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧م إين مهللا: »وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ, إٓ ُمٜمؽ ُمٜمجك وٓ ُمٚمج٠م ٓ إًمٞمؽ, فمٝمري وأخج٠مت

 ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُم٧م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ُم٧م إن وم٢مٟمؽ أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م

 اًمٜمٌقي, اًمتٕمٚمٞمؿ هٙمذا أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م. .شاجلٜم٦م

 وهق اًمرؾمقل ُمٙم٤مٟمف وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م ٟمزع أرؾمٚم٧م, اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل هق

 اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ ٓ: »ًمف ىم٤مل اًمًالم فقمٚمٞم ُمٜمف ذًمؽ يرض مل ًمٙمٜمف ؿمؽ, وٓ رؾمقل

 اعمٕمٜمك, أومًد ومام أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: ىم٤مل وم٢من ورؾمقل, ٟمٌل وحمٛمدش أرؾمٚم٧م

 سمؾ ٓ,: اجلقاب اًمٜمٌل؟ ذًمؽ[ ىمٌؾ] ومٝمؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن ُمٕمٜمك: زاد سمؾ

: إًذاش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ىمؾ: »ًمف وىم٤مل صدره, ذم رضسمف اًمؽمُمذي قمٜمد رواي٦م ذم

 آظمر, ًمٗمًٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع ًمٗمًٔم٤م أىم٤مم ًمٗمًٔم٤م, زاد ُم٤م ًمٙمٜمف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق ٤مهٜم

 وأُمره ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٌٚمف مل اعمٕمٜمك ذم زي٤مدة ومٞمف أظمر اًمٚمٗمظ يم٤من ح٤م ًمٙمـ

 .أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ: ي٘مقل أن وهق إي٤مه قمٚمٛمف اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من

 قمٚمؿ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م يتذيمر طمٞمٜمام اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل ومامذا احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا

 وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »ىمٜمقشمف ذم ي٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ

 ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م, ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م, ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م, ومٞمٛمـ

 رسمٜم٤م شم٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ إٟمف قمٚمٞمف, ي٘م٣م وٓ شم٘ميض وم٢مٟمؽ

 سمٕمض يردده٤م اًمدقم٤مء هذا ذم هل٤م أصؾ ٓ هذه ىمْمٞم٧م, ُم٤م قمغم احلٛمد ومٚمؽش ٧موشمٕم٤مًمٞم

 اًمت٘مّمػم ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبًدا: إذيم٤مر ذم اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال اًمٜم٤مس

 ذم اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ضم٤مء وًمذًمؽ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم

 ذم اًمتِمٝمد ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ٜملقمٚمٛم: ىم٤مل اًمٌخ٤مري, ذم اًمذي ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

 قمٚم٘مٛم٦م ي٘مقل آظمره, إمم واًمٓمٞم٤ٌمت واًمّمٚمقات هلل اًمتحٞم٤مت: يمٗمٞمف سملم ويمٗمل اًمّمالة

 ومٙم٤من: ىم٤مل اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر ٕيب أصم٤مر ُمٕم٤مين ذح رواي٦م ذم ُمًٕمقد اسمـ شمٚمٛمٞمذ وهق

: اًمدقم٤مء هذا ذم واطمد طمرف زي٤مدة ُمٜم٤م يرى ٓ احلرف, قمٚمٞمٜم٤م ي٠مظمذ ُمًٕمقد اسمـ
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 شمٕمٚمٞمٛمف ذم يتّمقر وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ شمٕمٚمٞمؿ ٕنف آظمره: ممإ هلل اًمتحٞم٤مت

 .قمٚمٞمف ًمالؾمتدراك جم٤مل ومال ٟم٘مص

 ..:ُمداظمٚم٦م

ًٓ : اًمِمٞمخ  اسمـ يم٤من ًمق: ىمٚمٞماًل  قمٜمده ٟم٘مػ أن إول اإلؿمٙم٤مل يٙمٗمٞمٜم٤م.. إؿمٙم٤م

 وم٘مٝم٤مء يم٤ٌمر ُمـ وم٘مٞمف ٕنف ُمِمٙماًل: يٙمقن أن ٓؾمتٌٕمدت وطمده قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد

ًٓ  اًمّمح٤مسم٦م  ُمث٤مًمف يٜمدر وًمٚمٌدقم٦م, ًمٚمٛمٌتدقملم قمدو ومٝمق ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م هق صمؿ ,أو

 ُمـ ظمػم ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد: أىمقاًمف ُمـ إن واًمٕمٚمؿ, سم٤مًمٗم٘مف أجًْم٤م اعمٕمرووملم اًمّمح٤مسم٦م ذم

 ُمـ وظمػم أطمًـ ىمٚمٞمٚم٦م وًمق ؾمٜم٦م شمٕمٛمؾ أن: يٕمٜمل: ؾمٜم٦م ذم اىمتّم٤مد سمدقم٦م, ذم اضمتٝم٤مد

ًمف وُمـ سمدقم٦م, ذم إيمث٤مر  اًمٕمتٞمؼ, سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ يمٗمٞمتؿ وم٘مد ا شمٌتدقمق وٓ اشمٌٕمقا : أىمقا

 اهلل ريض ىمقًمف ذًمؽ وُمـ قمٚمٞمف, وؾمالُمف اهلل صٚمقات اًمرؾمقل قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م: يٕمٜمل

 إمم وإي٤مه ُمٜمٓمٚمً٘م٤م سمٞمتف ُمـ ظمرج ح٤م يقم ص٤ٌمح إؿمٕمري ُمقؾمك أبق ضم٤مءه طمٞمٜمام قمٜمف

: ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يمٜمٞم٦م – اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ُمقؾمك أبق ىم٤مل اًمٗمجر ًمّمالة اعمًجد

 أر مل هلل واحلٛمد ذًمؽ وُمع أنٙمرشمف ؿمٞمًئ٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ًم٘مد – اًمرمحـ قمٌد أبق

 طمٚمً٘م٤م أن٤مؾًم٤م آٟمًٗم٤م اعمًجد ذم رأج٧م ومًؽماه, قمِم٧م إن: ىم٤مل رأج٧م؟ ُم٤مذا: ىم٤مل ظمػًما, إٓ

 يمؼموا.. يمذا امحدوا.. يمذا ؾمٌحقا : هلؿ ي٘مقل رضمؾ ُمٜمٝم٤م طمٚم٘م٦م يمؾ وؾمط وذم طمٚمً٘م٤م,

 اسمـ ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف يٕمد طمَم ُمٜمٝمؿ رضمؾ يمؾ وأُم٤مم يمذا,

 يْمٞمع أٓ هلؿ ووٛمٜم٧م ؾمٞمئ٤مُتؿ يٕمدو أن أُمرُتؿ أومال! قمٚمٞمٝمؿ؟ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد

 .رأجؽ اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر ٓ,: ىم٤مل! رء؟ طمًٜم٤مُتؿ ُمـ

ٟمٜم٤م وًمٕمؾ قمؼمة, احل٤مدصم٦م هذه ُمـ ًمٜم٠مظمذ وىمٗم٦م ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م  اًمٕمٚمؿ ـمالب إظمقا

 وإن قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت ُم٤م أن٤م: ُمًٕمقد ٓسمـ ي٘مقل إؿمٕمري ُمقؾمك أب٤م إن: هب٤م يًتٕمٞمٜمقن

 اٟمتٔم٤مر.. ُمٜمل أقمٚمؿ وم٠من٧م اإلٟمٙم٤مر ذم يديؽ سملم أت٘مدم ٓ ٕين ًمإلٟمٙم٤مر: ُمقوًٕم٤م يم٤مٟمقا 

 ـم٤مًم٥م سمؾ قم٤ممل ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اعمج٤مًمس ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك

 ىمٚم٦م هذه سم٤مجلقاب, ي٤ٌمدر أظمريـ ُمـ لاعم١ًمو همػم ومتجد ؾم١مال إًمٞمف يقضمف ىمقي قمٚمؿ

, سمٕمض ىمدر سمٕمْمٝمؿ يٕمرف أن جي٥م اًمٕمٚمؿ, ـمالب ُمـ أدب ًٓ  أن: صم٤مٟمًٞم٤م وسم٤مٕومم أو
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 أجدُّيؿ سملم يت٘مدُمقا  أن هلؿ يٜمٌٖمل ومال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمع اعمج٤مًمس آداب يٕمرومقا 

 واسمـ أنٙمره ؿمٞمًئ٤م رأى وىمد ي٘مقل ُمقؾمك أبق ومٝمذا إًمٞمٝمؿ, وضمف ؾم١مال قمغم ًمإلضم٤مسم٦م

٤ًٌم هٜم٤مك أن ظم٤مـمره وذم ذهٜمف ذم ُمًتحي ًمٙمٜمف ُمٕمف, ًمٞمس.. يديف سملم ًمٞمس ُمًٕمقد  ىمري

 هق ُمـ إمم أنٙمره٤م اًمتل اًمّمقرة يٜم٘مؾ ٕن اىمتٍم ومٝمق وًمذًمؽ ُمٜم٤م, أقمٚمؿ هق ُمـ ُمٜم٤م

 ُمـ يٕمدو أن أُمرُتؿ أومال.. قمٚمٞمٝمؿ أنٙمرت أومال: ُمًٕمقد اسمـ ًمف ىم٤مل ومٚمام ُمٜمف, أقمٚمؿ

 ذًمؽ أومٕمؾ مل ٓ ُمقضمقد, وأن٧م اإلٟمٙم٤مر ذم أت٘مدم أن زم ًمٞمس ٓ,: ىم٤مل رء؟ ؾمٞمئ٤مُتؿ

 هبذا شمت٠مدسمقا  وأن شمتذيمروه٤م أن وم٠مرضمق[ قمؼمة] هذه رأجؽ, اٟمتٔم٤مر أو أُمرك اٟمتٔم٤مر

 .اًمٙمٌػم اًمّمح٤ميب إدب

 ومخرج داره, إمم قم٤مد ؾمٛمع ُم٤م ُمقؾمك أيب ُمـ ُمًٕمقد اسمـ ؾمٛمع ح٤م: اًم٘مّم٦م مت٤مم

 سمٕمد ًمف, وصٗم٧م اًمتل حلٚم٘م٤متا قمغم وىمػ طمتك اعمًجد إمم واٟمٓمٚمؼ يٕمرف, ٓ ُمتٚمثاًم 

 سمـ اهلل قمٌد أن٤م شمّمٜمٕمقن؟ اًمذي هذا ُم٤م وحيٙمؿ: وىم٤مل وضمٝمف قمـ اًم٘مٜم٤مع يمِمػ ذًمؽ

 ؿمٖمٚم٦م: يٕمٜمل - اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا  ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صح٤ميب ُمًٕمقد

 وأن٤م ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ قمدو: ىم٤مل واًمتحٛمٞمد, واًمتٙمٌػم اًمتًٌٞمح سمف ٟمٕمد طمَم - هٞمٜم٦م سمًٞمٓم٦م

 ُم٤م وحيٙمؿ وشمٕم٤ممم, شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد رء احلًٜم٤مت ُمـ ًمٙمؿ عيْمٞم أٓ ًمٙمؿ اًمْم٤مُمـ

 وم٢مٟمٙمؿ سمٞمده ٟمٗمز واًمذي شمٙمن, مل آٟمٞمتف وهذه شمٌؾ, ٓ ملسو هيلع هللا ىلص صمٞم٤مسمف هذه هٚمٙمتٙمؿ, أهع

 ُمًتحٞمٚم٦م إومم! ـمًٌٕم٤م والًم٦م, سمزُم٤مم ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى

 ُمتٛمًٙمقن إٟمٙمؿ أو إظمرى إٓ شمٌؼ مل إًذا ُمًتحٞمؾ, هذا حمٛمد أُم٦م ُمـ ٕهدى وم٢مٟمٙمؿ

 ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: ىم٤مل اخلػم, إٓ أردٟم٤م ُم٤م! اًمرمحـ قمٌد أب٤م ي٤م: ىم٤مًمقا  والًم٦م, سمزُم٤مم

 إن: »طمدصمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمًدا إن يّمٞمٌف, ٓ ًمٚمخػم ُمريد ُمـ ويمؿ: سم٤مًمٖم٦م طمٙمٛم٦م.. يّمٞمٌف ٓ

ًُم٤م  ومٚم٘مد: اًم٘مّم٦م هذه ؿم٤مهد ىم٤مل,ش اًمرُمٞم٦م ُمـ اًمًٝمؿ يٛمرق يمام اًمديـ ُمـ يٛمرىمقن أىمقا

 ُمـ ص٤مروا إهنؿ: أي اًمٜمٝمروان, يقم ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م احلٚم٘م٤مت أصح٤مب إىمقام ئلؽأو  رأجٜم٤م

 اؾمت٠مصؾ طمتك وم٘م٤مشمٚمٝمؿ ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م قمغم ظمرضمقا  اًمذيـ اخلقارج

د إٓ ُمٜمٝمؿ يٌؼ ومٚمؿ ؿم٠مومتٝمؿ  .سمٕمد ومٞمام اخلقارج أصؾ هؿ ىمٚمٞمٚمقن أومرا

 اًمٙم٤ٌمر وم٘مٝم٤مئٝمؿو اًمّمح٤مسم٦م قمٚمامء ُمـ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أن: اًمِم٤مهد

, ًٓ  ومٙمٞمػ آٟمًٗم٤م, سمٕمْمٝم٤م ذم ىم٤مل ُم٤م ؾمٛمٕمتؿ وىمد اًمٌدقم٦م, إٟمٙم٤مر ذم ٟمٔمر دىم٦م ًمف يم٤من صمؿ أو
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 ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمٗمل سملم ويمٗمف اًمتِمٝمد قمٚمٛمف طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل إمم ي٠ميت أن يتّمقر

 اًمّمح٤ميب هذا عمثؾ يًتحٞمؾ آظمره, إمم اًمٜمٌل أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: ىم٤مل ُم٤م مجٚم٦م ُمـ يم٤من

 ُمـ اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ومٞم٘مقل ويٖمػم قمٚمٞمؽ اًمًالم ذم اخلٓم٤مب يم٤مف عيروم أن اجلٚمٞمؾ

 وهق ومٙمٞمػ يًتحٞمؾ, وذاك هلذا اًمقاطمد, احلرف أصح٤مسمف قمغم ي٠مظمذ وهق ٟمٗمًف, قمٜمد

: ىمٚمٜم٤م اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام: ىم٤مل وإٟمام اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚم٧م اًمٜمٌل ُم٤مت ومٚمام: ي٘مؾ مل

 ًمٞمس أظمٓم٠م, إٟمف ي٘م٤مل طمتك ُمٜمف وشمٍموًم٤م ُمٜمف اضمتٝم٤مًدا ًمٞمس هذا: وم٢مًذا اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم

 سمٛمٌدأ شمتٕمٚمؼ ٕهن٤م سم٤مًمذات: اًمٜم٘مٓم٦م هذه وذم اًمّمح٤ميب هذا ُمثؾ ختٓمئ٦م أبًدا اًمًٝمؾ ُمـ

 ُمـ أجًْم٤م همػمه قمٜمك وىمد ومٙمٞمػ ومٞمٝم٤م, واًمزي٤مدة وإوراد إذيم٤مر شمٖمٞمػم حم٤مرسم٦م ذم ًمف

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م ُم٤مت ومٚمام: وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب

 ذم اًمرزاق قمٌد ومروى اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ىمٚمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؾ, هذا ي١ميد ُم٤م ضم٤مء ؿصم

 أو ـم٤مووس: أن أؿمؽ – ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ـم٤مووس قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده ُمّمٜمٗمف

 ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب اًمٜمٌل أن – صم٘م٦م ومٙمالمه٤م طم٤مل يمؾ وقمغم قمٓم٤مء,

 ٓ: إًذا اًمٜمٌل, قمغم الماًمً: ىم٤مًمقا  ُم٤مت ومٚمام اًمٜمٌل, أُّي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: طمل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل

 ٟمٗمًف, قمٜمد ُمـ اخلٓم٤مب هذا همػم ُمًٕمقد اسمـ أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أن يٜمٌٖمل

 هذا شمٖمٞمػم قمغم اشمٗم٘مقا  اًمّمح٤مسم٦م أن أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدر أٓ وإطمرى وسم٤مٕومم

 اًمرؾمقل ُمـ سمتقىمٞمػ ذًمؽ يم٤من وإٟمام[ اًمٖم٤مئ٥م ظمٓم٤مب] إمم اخلٓم٤مب يم٤مف ُمـ اخلٓم٤مب

 هق اًمتٕمٌػم هذا أن إًمٞمٝمؿ أخٛمح ىمد يم٤من واًمًالم اًمّمالة ٚمٞمفقم اًمٜمٌل إن: أي هلؿ, ملسو هيلع هللا ىلص

 أئٛم٦م ُمـ ًمٙمثػم شمًٌٕم٤م ومٜمحـ ًمذًمؽ اًمٜمٌل, قمغم اًمًالم: ومٞمٙمقن ووم٤مشمف سمٕمد أُم٤م طمٞم٤مشمف, ذم

 .اًمٜمٌل قمغم اًمًالم: شمِمٝمدٟم٤م ذم ٟم٘مقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 ..اًمريمقع سمٕمد أو اًمريمقع ىمٌؾ اًم١ًمال ؾمٞم٘مٜم٧م يم٤من إذا ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: ىمٌؾ ظم٤مص٦م اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت: اًم٤ًمسمؼ الاًم١ًم مت٤مم: اًمِمٞمخ

 اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه, اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ قمٜمد يمٕم٥م سمـ أيب طمدي٨م ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ

 اًم٘مٜمقت ٕن سمٞمٜمتف: اًمذي هذا ُمع اًمريمقع, سمٕمد ومٝمق اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم اًمٜم٤مزًم٦م ذم

 سمٕمض قمـ ؽذًم صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع: سمٕمد أجًْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم
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 صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ اًمًٚمػ,

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ًمديٜم٤م: ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م, قمـ

 (00:19:24/ 1 – ضمدة ومت٤موى) 

 افوتر ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة ثبتت هل

 :166 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 ,ملسو هيلع هللا ىلص قمٚمٞمف اًمّمالة إٓ قمٚمٞمف, يزاد ومال ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمدقم٤مء وهذا

 .قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمـ ًمثٌقُت٤م ومتجقز
  :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل

 سمـ اهلل قمٌد سمـ حيٞمك قمـ وه٥م اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اًمٜم٤ًمئل زادش : شمٜمٌٞمف»

: آظمره ذم ىم٤مل سمف, قمكم سمـ احلًـ قمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ قُم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمـ ؾم٤ممل

 .شإُمل اًمٜمٌل قمغم اهلل وصغّم »
 صحٞمحش : »3/499ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل وإن. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا

 .شطمًـ أو
ش 3/430ش »اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل ذًمؽ: ذم ومهف وسمٞمَّٜمقا  اًمٕمٚمامء, شمٕم٘مٌف وم٘مد

 قمكم سمـ اهلل قمٌد وم٢من ُمٜم٘مٓمع: وم٢مٟمف يمذًمؽ: وًمٞمس: ىمٚم٧م: »- هذا يمالُمف ٟم٘مؾ أن سمٕمد -

 .قمكم سمـ احلًـ يٚمحؼ مل - قمكم سمـ احلًلم اسمـ: وهق -
 .آظمتالف هذا سملم صمؿش. إؾمٜم٤مده ذم قم٘م٦ٌم سمـ ُمقؾمك قمغم اظمُتٚمػ وىمد
دَ  اهلل قمٌد سمـ حيٞمك أن ذيمر صمؿ     ,شقمكم سمـ اهلل قمٌد قمـ: »سم٘مقًمف ُمقؾمك قمـ شمٗمرَّ

 .ومٞمف اًمّمالة وسمزي٤مدة
 .قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد همػم هق هذا اهلل قمٌد يٙمقن أن وحيتٛمؾ: ىمٚم٧م
 اهلل قمٌد شمرمج٦م ذم سم٘مقًمفش 5/325ش »اًمتٝمذي٥م» ذم احل٤مومظ هذا إمم أؿم٤مر وىمد

٧ٌُم, ومٚمؿ قمكم: سمـ احلًـ قمـ روايتف وأُم٤م: »هذا  هق يم٤من وم٢من اًمٜم٤ًمئل, قمٜمد وهل شمث

 ُم٤مت ح٤م احلًلم سمـ قمكم واًمده ٕن قمكم: سمـ احلًـ ضمده يدرك ومٚمؿ اًمؽممج٦م: ص٤مطم٥م
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 .شاًمٌٚمقغ دون يم٤من قمٜمف: اهلل ريض احلًـ قمٛمف
ْرىم٤مين وؿم٤مرطمف ,شاعمقاه٥م» ذم اًم٘مًٓمالين وىم٤مل  قمغم شمٕم٘م٤ٌمً  :ش 7/347» اًمزه

 وقمغم. ُمٕمروف همػم ٕنف قمكم: سمـ اهلل قمٌد ٕضمؾ صم٤مسمت٦م: همػم زي٤مدة وهل: »اًمٜمقوي

 ومٝمق :- اًمرواي٦م ُم٘مٌقل وهق - قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم سمـ اهلل قمٌد هق يٙمقن أن شم٘مدير

: ذط ُمـ ًمٞمس أنف شمٌلم وم٘مد. قمكم سمـ احلًـ ضمده ُمـ يًٛمع مل ٕنف ُمٜم٘مٓمع: ـِ ًَ  احلَ

 وم٘مد وطمٞمٜمئذٍ  آظمر, وضمف ُمـ سمٛمجٞمئٝم٤م اًمزي٤مدة شمٜمجؼم ومل راويف, ضمٝم٤مًم٦م أو ٟٓم٘مٓم٤مقمف

 .شوٕمٗمٝم٤م سمؾ ,- خيٗمك ٓ ُم٤م قمغم - ؿمذوذه٤م شمٌلم
 اعمذيمقر ذـمٜم٤م قمٜمد ُمٜم٤م وىمقوم٤مً  اًمزي٤مدات: سملم اجلٛمع ذم ـمري٘متٜم٤م قمغم ٟمقرده٤م مل وًمذًمؽ»

ش : 1962 قم٤مم - 66/1ش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ اًمٕمز وىم٤مل اًمٙمت٤مب, ُم٘مدُم٦م ذم

 صالة قمغم ُيزاد أن يٜمٌٖمل وٓ اًم٘مٜمقت, ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح ومل»

 .شرء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل
 يٗمٕمؾ يمام احلًٜم٦م: سم٤مًمٌدقم٦م اًم٘مقل ذم يتقؾمع ٓ أنف إمم إؿم٤مرة ُمٜمف اًم٘مقل هذا وذم

 .شهب٤م اًم٘م٤مئٚملم اعمت٠مظمريـ سمٕمض
 رُمْم٤من: ذم اًم٘مٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم يّمكم اًم٘م٤مري ُمٕم٤مذ طمٚمٞمٛم٦م أبق يم٤من ٟمٕمؿ:

 وإؾمٜم٤مده.-ش 251ش »اجلالء» ذم ُم٤م قمغم - إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ اًم٘م٤ميض رواه يمام

 .ش136» أجْم٤مً  ٟمٍم اسمـ ورواه. صحٞمح
 إنّم٤مري رثاحل٤م اسمـ: وهق ,-ش اًمت٘مري٥م» ذم يمام- صٖمػم صح٤ميب: هذا وُمٕم٤مذ

٤مري,  .اًمؽماويح سمٛمّمغم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أىم٤مُمف ُمـ أطمد اًمٜمَّجَّ
 يّمكم يم٤من أنف رُمْم٤من ىمٞم٤مم ذم اًمٜم٤مَس  يمٕم٥م سمـ ُأيَبّ  إُم٤مُم٦مِ  طمدي٨م ذم صم٧ٌم وىمد»

 ظمزيٛم٦م اسمـ رواه .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمٝمد ذم وذًمؽ اًم٘مٜمقت, آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم

 .ش1097ش »صحٞمحف» ذم
 اًمزي٤مدة هذه سم٠من اًم٘مقل إـمالق يٜمٌٖمل ومال هب٤م, اًمًٚمػ ًمٕمٛمؾ ُمنموقم٦م: زي٤مدة ومٝمل

 .شأقمٚمؿ واهلل. سمدقم٦م
 ([3/976) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 افوتر ؿـوت آخر يف افـبي ظذ افصالة حؽم

 قمغم اهلل وصغم: »آظمره ورم[ اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء ذم] قمغم سمـ احلًـ طمدي٨م

 .وٕمٞمػ  .اًمٜم٤ًمئك رواهش. حمٛمد

 ـ 66/1 قش »اًمٗمت٤موى» ذم اًمًالم قمٌد سمـ ًمٕمزا ىم٤مل وًمذًمؽ: ىمٚم٧م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يزاد أن يٜمٌٖمل وٓ, اًم٘مٜمقت رم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم اًمّمالة شمّمح وملش : »6962 قم٤مم

 يمامل قمٚمؿ ُمـ يمؾ سمف يِمٝمد اًمذى احلؼ هق وهذاش. رء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة قمغم

 .سمف وأُمرٟم٤م إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٜم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص وأنف ومت٤مُمٝم٤م اًمنميٕم٦م

 صالُتؿ وومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اًمث٤مسمت٦م أصم٤مر سمٕمض قمغم اـمٚمٕم٧م صمؿ: ىمٚم٧م

 شمٚمخٞمص» ذم وؾمجٚمتف, ذًمؽ سمٛمنموقمٞم٦م وم٘مٚم٧م, اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمغم

 .ومتٜمٌفش اًمّمالة صٗم٦م

 ([431) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 اإلـثار وحؽم افوتر ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة تؼع هل

 رمضان يف افؼـوت يف افدظاء من

 اًمّمالة؟ ذيمر: يٕمٜمل اًمٜمٌل, قمغم صالة ومٞمف شمّمح مل اًمقشمر, ًم٘مٜمقت سم٤مًمٜم٦ًٌم :ُمداظمٚم٦م

 سمٕمد ومٞمام ًمٙمـ اًمٜم٤ًمئل, ؾمٜمـ ذم ضم٤مءت اًمتل اًمزي٤مدة طمقل اًمرومع يّمح مل: اًمِمٞمخ

 ٟمٙمػم دون قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر[ زُمـ ذم] إئٛم٦م سمٕمض ومٕمٚمف أنف ًمٜم٤م شمٌلم

 سملم ومٗمرق اًم٘مٜمقت, طمدي٨م ذم يث٧ٌم مل ٕنف ٟم٘مقل ٟمزال وٓ سمنمقمٞمتف, وىمٚمٜم٤م أطمد, ُمـ

 طمدي٨م ذم صم٧ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ذيمر يٙمقن أن اعمٜمٗمل اعمث٧ٌم, وسملم اعمٜمٗمل

 صم٧ٌم يٙمقن أن وسملم ـم٤مًم٥م, أيب سمـ قمكم سمـ ًمٚمحًـ اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت

 زُمـ ذم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مُمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض قمـ ذًمؽ

 .وم٘مط ذًمؽ, سمجقاز وم٘مٚمٜم٤م قمٜمف, اهلل ريض رقمٛم
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 . أؾم٠مخؽ إين مهللا: ي٘مقل ُمثاًل  اإلٟم٤ًمن ي٘مقل قمٜمدُم٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 ..ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: اًمِمٞمخ

 وأقمقذ ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا :ُمداظمٚم٦م

 ودقم٤م اًم٘مٜمقت ذم ىم٤مًمف إذا ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد وٟمٌٞمؽ قمٌدك ُمٜمف سمؽ اؾمتٕم٤مذ ُم٤م اذ ُمـ سمؽ

 ..أو ًمف ضم٤مز يمثػمة أدقمٞم٦م

 ومٞمٛمـ اهدين مهللا: وم٘مط اًم٘مٜمقت دقم٤مء اًم٘مٜمقت, قمـ ذيمره ضم٤مء ُم٤م هذا: اًمِمٞمخ

 .اًمقشمر ىمٜمقت هذا هدي٧م,

 .إدقمٞم٦م ُمـ يٙمثرون رُمْم٤من ُمثاًل  :ُمداظمٚم٦م

 ًمٚمٙمٗم٤مر هجٛم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ٟم٤مزًم٦م هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ أصؾ ًمف ًمٞمس هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 ...ينمع وٓ هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا اًم٘مٜمقت دقم٤مء رشمٞم٥م يمٌمء أُم٤م ذًمؽ, ٟمحق أو

 اهلل ؾمٛمع سمٕمد اًمريمقع سمٕمد أدقمل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اًمٌٞم٧م ذم ُمثاًل  أن٤م: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

: أىمقل ُمثاًل  أو ,ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ُمٜمف ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم أؾم٠مخؽ إين مهللا: وأىمقل ُمثاًل  محده عمـ

 اًم٘مرآن اضمٕمؾ مهللا: ُمثاًل  أدقمق أو اًم٘مٜمقت, ٦مهن٤مي ذم حمٛمد وآل حمٛمد قمغم صؾ مهللا

 [.ؿم٤مسمف] ُم٤م أو ىمٚمٌل رسمٞمع

 اًمرؾمقل قمٚمٛمف اًمذي اًم٘مٜمقت دقم٤مء إٓ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ذم ينمع ٓ: اًمِمٞمخ

 ًمٌٕمض اشم٤ٌمقًم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة ينمع اًمدقم٤مء هذا ذم ًمٚمحًـ,

دة سم٤مب ـُم اًمدقم٤مء هذا قمغم اًمزي٤مدة أُم٤م آٟمًٗم٤م,[ اعمذيمقريـ] اًمًٚمػ  اًمدقم٤مء, ُمـ آؾمتزا

 يٜم٤مؾم٥م سمام اًمدقم٤مء ومٞمجقز اعمًٚمٛملم سمالد ه٤مضمؿ قمدو هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م ينمع, ٓ هذا

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمٕمٚمٞمؿ قمغم ٟمزيد ومال اعمٓمٚمؼ اًمدقم٤مء أُم٤م اعم٘م٤مم,

 .يمذا أو سمدقم٦م ُمثاًل  هذا: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م

 جيٞمز قم٤مرض أُمر هٜم٤مك وًمٞمس ؾمقلاًمر شمٕمٚمٞمؿ قمغم زي٤مدة يم٤من ُم٤م يمؾ ـمًٌٕم٤م,: اًمِمٞمخ

 .سمدقم٦م اًمٕم٤ٌمدة ذم واًمزي٤مدة زي٤مدة ومٝمق اًمٜم٤مزًم٦م ًمدقم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م يمام اًمدقم٤مء ًمٜم٤م

 .اعم٤ًمضمد يمؾ رُمْم٤من ذم ُمثاًل  شمٕمٚمؿ يمام: يٕمٜمل :ُمداظمٚم٦م
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 أقمٚمؿ أن٤م اًمٌالد, يمؾ ذم اًمٌدقم٦م هذه أؿم٤مع احلرام اعمًجد أقمٚمؿ, ُم٤م يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 .قم٤مرض ُمرٕ إٓ اًمزي٤مدة جيقز ومال هذا,

٤ًٌم شمّمؾ اًمدقم٤مء ُمدة أن٤مس ذم :ُمداظمٚم٦م  .ؾم٤مقم٦م ٟمّمػ ُمـ أيمثر إمم شم٘مري

 ح٤م أت٤ٌمع واًمٜم٤مس ذًمؽ, ذم ؿمؽ ٓ سمدقم٦م أنف وري٥م ؿمؽ ذم ُم٤م هذا ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 .اًمًٜم٦م إمم اًمرضمقع ومٞمج٥م اقمت٤مدوا

 ٟمريد: يٕمٜمل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا سمٕمد اًمّمٗم٦م يمٞمػ ؿمٞمخ ي٤م يمٞمػ :ُمداظمٚم٦م

 ..داًمقاطم يم٤مُمٚم٦م اًمّمٗم٦م

 اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل وصغم.. اعمٕمروف اًم٘مٜمقت دقم٤مء سمٕمد اهلل وصغم: اًمِمٞمخ

 .ووم٘مط وؾمٚمؿ, وصحٌف آخف وقمغم إُمل

 (00:47:57( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 افوتر ؿـوت دظاء يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة حؽم

 ؟[اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ] :مداخؾة

ش اًمّمالة صٗم٦م» ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي: إول ءاًمٌم ؿمٞمئلم, ىمٚمتف اًمذي أن٤م: افشقخ

 دقم٤مء ـم٤مًم٥م أيب قمكم سمـ احلًـ قَمٚمَّؿ ح٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن اهل٤مُمش, ذم

  وصغم: »احلدي٨م آظمر ذم اًمٜم٤ًمئل زادش إًمخ... هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا: »اًم٘مٜمقت

 اًمذي تاًم٘مٜمق طمدي٨م ذم اًمٜم٤ًمئل رواه٤م اًمتل اًمزي٤مدة هذهش إُمل اًمٜمٌل حمٛمد قمغم اهلل

 قمغم شمٕمٚمٞم٘مل ذم أن٤م ذًمؽ قمغم وسَمٜمٞم٧م صحٞمح٦م, همػم زي٤مدةٌ  ًمٚمحًـ, اًمرؾمقُل  قَمّٚمٛمف

 وٟم٘مٚم٧م صحٞمح, همػم احلدي٨م ٕن اًم٘مٜمقت ذم اًمّمالة ُينمع ٓ أنف اًمّمالة, صٗم٦م

 ذم اًمرؾمقل قمغم اًمّمالة أن هق ويٍمح اًمّمدد, هذا ذمش اًمًالم قمٌد سمـ ًمٚمٕمز» يمالُم٤مً 

 .سمدقم٦م اًم٘مٜمقت

ش ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة ومْمؾ» يمت٤مب قمغم وىمٗمٜم٤م ج٤مم,أ وراطم٧م أج٤مم أت٧م صمؿ

ث اح٤مًمٙمل إؾمح٤مق سمـ إؾمامقمٞمؾ ًمٚم٘م٤ميض ٘مٜم٤م احل٤مومظ, اعمٗمن اعمَُحدِّ  اًمٙمت٤مب وطَم٘مَّ
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 .هلل واحلٛمد وـمٌٕمٜم٤مه

 ذم اًمٜم٤مس َي١ُمم يم٤من اًمذي ُمٕم٤مذ أيب قمـ ىمقي, سم٢مؾمٜم٤مد رؾم٤مًمتف آظمر ذم يروي سمف وإذا

 اهلل وَصٚمَّـك: »سم٘مقًمف اًم٘مٜمقت خيتؿ يم٤من -فقمٜم اهلل ريض- قمٛمر قمٝمد ذم رُمْم٤من ذم اًمؽماويح

 يمام- وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ وٟمحـش وؾمٚمؿ وصحٌف آخف وقمغم إُمّل  اًمٜمٌّل  حمٛمد قمغم

 .قمٜمف ٟمرضمع ُم٤م ومنقم٤من ظمٓم١مه ًمٜم٤م شمٌلم إذا ًم٘مقل, أو ًمرأي ٟمتٕمّم٥م ٓ -قمرومتؿ

ّم٧م ومٚمام   صٗم٦م شمٚمخٞمص» اعمٕمروفش اًمّمٖمػم اجلزء» ذم اًمّمالة صٗم٦م ًَمـخَّ

 ًمٞمس ذًمؽ ذم واقمتٛمدت اًمّمٞمٖم٦م, هذه اًم٘مٜمقت ذم وذيمرت ومرص٦م, ٌَْٚمُتٝم٤ماْهتَ ش اًمّمالة

 قمٝمد ذم ضمٝمراً  سمف ُيٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إثر هذا قمغم وإٟمام ,اًمْمٕمٞمػ اًمٜم٤ًمئل طمدي٨م قمغم

 .-قمٜمف اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

  (00:  38: 20/ 144/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يف افدظاء وهل افوتر يف افؼـوت دظـاء يف افزيادة مـاحؽم

 ؟بعده أم افوتر ؿبل رمضان يف افوتر

 ؿمٞمخ ي٤م اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ: افسائل

 ؟سمٕمده أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم

 سم٤مًمًٜمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمٜم٘مقٓ ضم٤مء ورد أي ومٙمزي٤مدة اًمقشمر ذم اًمزي٤مدة أُمـ٤م: افشقخ

 ًمٗمظ شمٖمٞمػم جيقز ٓ سمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمـٌل قمـ اًمقاردة إوراد قمغم اًمزي٤مدة جيقز ومال اًمّمحـٞمح

 ذم وُمـًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرج وم٘مد يتٖمػم, ٓ اعمٕمٜمك أن ًمٚمٛمٖمػم سمدا وًمق ًمٗمظ ُمٙمـ٤من

 إذا: » ًمف ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: قمٜمف اهلل ريض قم٤مزب سمـ اًمؼماء طمدي٨م ُمـ صحٞمحٝمام

 إًمٞمؽ أُمري وومقو٧م إًمٞمؽ ٟمٗمز أؾمٚمٛم٧ُم  إين مهللا وم٘مؾ ُمْمجٕمؽ أظمذت

 أنزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمٜم٧م إًمٞمؽ إٓ ُمٜمؽ ُمـٜمج٤م وٓ ـ٠مُمٚمج ٓ إًمٞمؽ فمٝمري وأخج٠مت

 ومٛمـش اجلٜم٦م ودظمٚم٧م اًمٗمٓمرة قمغم ُِم٧مَّ  اًمٚمٞمٚم٦م ُِم٧مَّ  إن وم٢مٟمـؽ ,أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمًٛمٕمٝمؿ قمغم قم٤مده اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمقرد هذا طمٗمظ قمغم قمٜمف اهلل ريض اًمؼماء طمرص
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 آظمـر ذم ىم٤مل ٜمامطمٞم وذًمؽ واطمدة ًمٗمٔم٦م ذم أظمٓم٠م أنف إٓ مت٤مُم٤م ؾمٛمٕمف يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ

 اًمتٕمـٚمٞمؿ هٙمذاش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ أنـزًم٧م اًمذي سمٙمت٤مسمؽ آُمـٜم٧م» هذا اًمدقمـ٤مء

 يمٚمٛم٦م ُمٙم٤مهن٤م وووع اًمٜمٌل يمٚمٛم٦م رومعش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمرؾمقًمؽ: »  ىم٤مل هق, اًمٜمٌقي

ش ٓ: » ًمف وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف ذًمؽ[ ي٠مظمذ] مل ًمٙمٜمف ؿمؽ وٓ رؾمقل وهق اًمرؾمقل

, قمٙمس وٓ ٟمٌل رؾمقل يمؾ أن مجٞمٕم٤م شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمـٌٞمؽ:  ىمؾ

»  هذا دقم٤مئف ذم ي٘مقل أن اًمؼماء قمٚمؿ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يمـ٤من وإذا رؾمقٓ ٟمٌل يمؾ ًمٞمس

 وسمرؾمقًمؽ» ىم٤مل وم٢من ورؾمقل ٟمٌل وحمـٛمد ,ُمـحٛمدا يٕمٜملش أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ

 ُمٜمف ذًمؽ  ىمٌؾ وهؾ اًمٜمٌل, ُمـ أقمؿ اًمرؾمقل ٕن سم٤معمٕمٜمك أظمؾ ومامش أرؾمٚم٧م اًمذي

 ىمؾ ًمف وىم٤مل صدره ذم رضسمف اًمؽمُمذي قمــ رواي٦م ذم ضمـ٤مءت ٓ,: اجلقاب ٜمٌل؟اًم

ل] ٕنف وُمٕمٜمقي ًمٗمٔمل اًمٗم٤مرق هٜم٤م إذنش  أرؾمٚم٧م اًمذي وسمٜمٌٞمؽ»  ًمٗمـٔم٤م وم٘م٤مل ًمـٗمٔم٤م[ سمدَّ

, ُمٜمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مٌٚمٝم٤م مل اعمٕمٜمك  ذم زي٤مدة ومٞمف ًمٙمـ آظمر, ًمٗمٔم٤م ُمٙم٤مٟمف وووع

 ش.أرؾمٚم٧م اًمذي وسمـٜمٌٞمؽ» ي٘مقل أن وـهق إي٤مه فقمـٚمٛم اًمذي اًمٚمٗمظ يٕمٞمد سم٠من وأُمره

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل طمدي٨م ٟمتذيمر طمٞمٜمام[ اًمٜمتٞمج٦م] شمٙمقن ومامذا احلـ٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا 

ش هدي٧م ومـٞمٛمـ اهدين مهللا» ىمـٜمقشمف ذم يـ٘مقل أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ قمٚمؿ

 وقم٤مومٜمل هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا»  صمؿش  هدي٧م ومٞمٛمـ اـهدٟم٤م» ي٘مقًمقن؟ ُم٤مذا اًمٜمـ٤مس

 وم٢مٟمؽ ىمْمٞم٧م ُم٤م ذ وىمٜمل أقمٓمٞم٧م ومٞمام زم وسم٤مرك شمقًمٞم٧م ومٞمٛمـ وشمقًمٜمل قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ

 رسمٜم٤م شمـ٤ٌمريم٧م قم٤مدي٧م ُمـ يٕمز وٓ واًمٞم٧م ُمـ يذل ٓ إٟمف قمٚمٞمؽ ي٘م٣م وٓ شم٘ميض

 يزيده٤م اًمدقمـ٤مء هذا ذم هلـ٤م أصؾ ٓ هذهش  -ىمْمٞم٧م ُمـ٤م قمغم احلـٛمد ومٚمؽ- وشمٕم٤مًمٞم٧م

 ٟم٦ًٌم اًمزي٤مدة هذه ىمٌقل ُمٕمٜمك ٕن أبدا ًمألذيم٤مر اًمزي٤مدة شم٘مٌؾ ومال ,اًمٜم٤مس سمٕمض

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وهق إول اعمٕمٚمؿ إمم اًمت٘مّمػم

 طمدي٨م ُمــ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت [أُم٤م]

 اخلٛمس اًمّمٚمقات وذم اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًم٘مٜمقت أُم٤م وهمػمه اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم يمٕم٥م سمـ أيب

 .اًمريمقع سمٕمد ومٝمق

 سمٕمد أجْم٤م ضمٕمٚمف ومٞمجقز اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم  اًم٘مٜمقت سم٠من تفسمٞمٜم اًمذي هذا وُمع 
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 .اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ذًمؽ صم٧ٌم ٕنف اًمريمقع

 قمـ صم٤مسم٧م ٕنف إًمٞمٜم٤م أطم٥م وهذا اًمريمقع ىمٌؾ ي٘مٜم٧م أن سملم خمػم اًم٘م٤مٟم٧م وم٤معمًٚمؿ 

 .ؾمٚمٗمٜم٤م سمٕمض قمـ صم٤مسم٧م ٕنف ًمديٜم٤م ضم٤مئز وهق اًمريمقع سمٕمد ي٘مٜم٧م أن وًمف ٟمٌٞمٜم٤م

 (14 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 اجلؿع؟ أم اإلؾراد بصقغة يؽون افصالة يف اإلمام دظاء هل

 يف اإلمام دظاء ظذ افتلمغ يف( أصفد) ادلمومغ ؿول وحؽم

 افوتر ؿـوت

 ظمٚمٗمف, اح٠مُمقُملم ُمـ ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمدقم٤مء أن ُم٤مٟمع ومٞمف هؾ :مداخؾة

 ..ٟم٤مأظمر وُم٤م ىمدُمٜم٤م ُم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر مهللا: اًمّمالة ذم اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م

 أجـ؟: افشقخ

 .اًمتِمٝمد قم٘م٥م اًمّمالة ُدسُمر ذم وهٙمذا ,اًمًجقد ذم :مداخؾة

 ٓ اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص يم٤من إذا اًمٜمص, ومٞمٝم٤م ُيٚمتزم واردة أدقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

 .ُيـجٛمع ٓ اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يم٤من وإن ُيْٗمَرد,

 .وًمٖمػمه ًمف ومٞمدقمق ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من وإن 

 .سمآُملم يرد اح٠مُمقم ٘مٜمقت,اًم اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء :مداخؾة

 اإلُم٤مم؟ ضمٝمر إذا: افشقخ

 .أؿمٝمد وسمٕمْمٝمؿ آُملم, ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمًٛمع :مداخؾة

- طمٞمٜمام اًمٌدقم٦م, هبذه دارٟم٤م قم٘مر ذم هُمِزيٜم٤م هذه, ومٚمًٓمٞمٜمٞم٦م سمدقم٦مش أؿمٝمد» هل: افشقخ

 ٟم٤مس وُمقضِمئ٧ْم دُمِمؼ, ذم ؾمقري٤م إمم وضم٤مؤوا اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم, ـمردوا اًمٞمٝمقد -إؾمػ ُمع

 .قمٜمدهؿ سمدقم٦م هذه أن زم سمدا صمؿ أؿمٝمد,ش أؿمٝمد» وي٤ًمري يٛمٞمٜمل ـقم سمجٜمٌل
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 . ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمؽ, ُمٌٚمغ هذا :مداخؾة

 أومٞمدوٟم٤م؟ همػمهؿ قمـ يم٤من إذا قمٚمٛمل, ُمٌٚمغ هذا ٟمٕمؿ,: افشقخ

 ُمٍم, رطمٜم٤م اًمًٕمقدي٦م, اًمٌالد شمريمٜم٤م إذا اًمٌالد, سمٕمض ـمٗمٜم٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕمٜم٤م, ُم٤م ٕن٤م

 .ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه خ,إًم وشمريمٞم٤م إًم٤ٌمٟمٞم٦م, وسمالدٟم٤م اعمٖمرب رطمٜم٤م

 (00:  43: 42/ 145/ واًمٜمقر اهلدى)





 الفحر يف الكهوت
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 افوتر يف افؼـوت وصقغة افػجر يف افؼـوت حؽم

 هٞمئ٦م أو صٞمٖم٦م أومْمؾ[ هل وُم٤م] اًمٗمجر, صالة ذم اًم٘مٜمقت شمرك إومم هؾ :مداخؾة

 شمٙمقن؟ يمٞمػ اًمقشمر ًمّمالة

 اًمقشمر؟ ذم أم اًمٗمجر ذم ؾم١ماًمؽ أن٧م: افشقخ

 .ؾم١ماًملم :ؾةمداخ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صحٞمح أصؾ ًمف ًمٞمس اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ـمٞم٥م, اصمٜملم,: افشقخ

 ذم وًمٞمس ؿمٝمراً  ىمٜم٧م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أبدًا, دائامً  رشمٞم٦ٌم يمًٜم٦م واًمًالم اًمّمالة

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اًمٗمجر

ـّ  سم٤معمًٚمٛملم, ٟمزًم٧م ُمّمٞم٦ٌم: يٕمٜمل اًمٜم٤مزًم٦م, ىمٜمقت اؾمٛمف وهذا  ًَ  أئٛم٦م طمؼ ذم وَمُٞم

 زادت اعمّمٞم٦ٌم وم٢مذا وم٘مط, اًمٗمجر ذم وًمٞمس اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ي٘مٜمتقا  أن ٤مضمداعمً

 .ٟم٤مزًم٦م ىمٜمقت اًم٘مٜمقت ٕنف اًم٘مٜمقت: زاد

 سمٕمض ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م ظم٤مص٦م وسمّمقرة اًمٜم٤مس, سمٕمض يٗمٕمٚمف اًمذي اًم٘مٜمقت هذا أُم٤م 

: احلدي٨م قمٚمامء قمٜمد وٕمٞمػ طمدي٨م ومٞمف صحٞمح, طمدي٨م ومٞمف ًمٞمس هذا اعم٤ًمضمد,

 ش.اًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زال ُم٤م: »ًمٗمٔمف

 اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت سمٞمّمػم واًمٕملم, اًمرأس قمغم صحٞمح٤مً  احلدي٨م هذا يم٤من ًمق  

 اًم٘مٜمقت يمامن ُم١ميمدة, ؾمٜم٦م اًمٗمجر ومرض ىمٌؾ ريمٕمتلم شُمَّمٚمِّـل يمام ـمقل, قمغم رشمٞم٦ٌم ؾمٜم٦م

 سم٤مشمٗم٤مق وٕمٞمػ احلدي٨م هذا ًمٙمـ رشمٞم٦ٌم, ؾمٜم٦م سمٞمّمػم احلدي٨م هذا صح ًمق اًمٗمجر ذم

 .احلدي٨م ٚمامءقم

 إٓ ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل ُيَٕم٤مِرُوف, ُم٤م يقضمد صمؿ 

 ش.ىمقم قمغم أو ًم٘مقم دقم٤م إذا

 ذم ي٘مٜم٧م يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صح وم٘مد اًمقشمر, صالة أُم٤م اًمٗمجر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا 

 ي٘مٜم٧م نأ اعمًٚمؿ أراد إذا وًمذًمؽ وشم٤مرة, شم٤مرة رشمٞم٦ٌم, سمّمقرة ُمش ًمٙمـ أجْم٤ًم, رُمْم٤من همػم
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 هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا» سمدقم٤مء وي٘مٜم٧م ُمًتٛمرة, سمّمقرة وًمٞمس أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘مٜم٧م اًمقشمر, ذم

 اًمدقم٤مء, هذا ًمف ُم٤م اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت أنف سمٞمذيمرين وهذا آظمره, إممش قم٤مومٞم٧م ومٞمٛمـ وقم٤مومٜمل

 ذم يمامن ومٞمف ي٘مٜمتقا  هؿ هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا اًمقشمر, ذم اًم٘مٜمقت ذم ظم٤مص اًمدقم٤مء هذا

 ًمٜم٤مزًم٦م, إٓ اًمٗمجر ذم ىمٜمقت ومٞمف ُم٤م أنف هق إول, اخلٓم٠م سمٞمٜمام آظمر, ظمٓم٠م هذا اًمٗمجر, ىمٜمقت

ـه  وطمٞمٜمئذٍ  ًَ  .اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم اًم٘مٜمقت ُي

 سم٤مًمٜم٤مزًم٦م؟ اعم٘مّمقد ُم٤م :مداخؾة

 ُمٕمٜمك ُم٤م شمٕمرض ًمٚمٛمًٚمٛملم, شَمْٕمِرض: يٕمٜمل ٟم٤مزًم٦م سم٤مًمٜم٤مزًم٦م اعم٘مّمقد آه,: افشقخ

 ص٤مر إذا اًمٌمء أُم٤م ومٞمدقمقن, ه٤ممجٝمؿ وقمد ُمثؾ هب٤م, ُيٗم٤مضم١مون ومج٠مة: يٕمٜمل شمٕمرض؟

 .ٟم٤مزًم٦م ص٤مرت ُم٤م هذه ُمًتٛمراً, قم٤مدي

 يٛمٙمـ ومٞمٜم٤م, ُمالزم ضمديد وواطمد ىمديؿ ىمديؿ واطمد ُِمَث٤مًملم, أن ًمؽ أرضب 

 يمقيس, إؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٌالد هذه وأنف يمقيس, إندًمس سمٌالد ؾمٛمٕمتقا  أنتقا 

وهؿ اعمًٚمٛملم ـمردوا إؾم٤ٌمن وسمٕمديـ ُ  هؿ إؾم٤ٌمٟمٞمقن أن وإمم قمٜمٝمؿ, همّم٤ٌمً  وَٟمٍمَّ

 صح؟ إندًمس اعمحتٚملم

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 أن؟ سمٞم٘مٜم٧م أطمد ذم: افشقخ

 .ٓ :مداخؾة

 أىمرب أن اعمًٚمٛملم, طمٞم٤مة ُمـ يتجزأ  ٓ ضمزءاً  ص٤مروا ٕهنؿ ًمٞمش؟: افشقخ

 قمٚمٞمٝم٤م ُم٣م ُم٤م إؾمالُمٞم٦م, سمالد هل أخٞم٧ًم أن ومٚمًٓملم قمٜمدك اًمث٤مين, اعمث٤مل هذا رء

 ضمزءاً  ص٤مرت ٕنف ًمٞمش؟ أطمد, ٓ ومٚمًٓملم ؿم٤من ُمـ هال سمٞم٘مٜم٧م ُمـ ىمٚمٞمٚم٦م, ؾمٜملم إٓ

: يٕمٜمل اًمٕم٤مرض إُمر هق: اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٖم٦م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م وم٤مًمٜم٤مزًم٦م..اعمًٚمٛملم طمٞم٤مة ُمـ

 .اعمًٚمٛملم حلٞم٤مة ُمالزم ًمٌمء شمِمػم أن٧م سمٞمٜمام يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٓم٤مزة,

  (00:  05: 55/  132/  واًمٜمقر اهلدى)
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 افػجر صالة يف افؼـوت حؽم

ع وإٟمام ظم٤مص٦م, اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مٜمقت ينمع ٓ :افشقخ  اًمّمٚمقات يمؾ ذم ُينْمَ

 . ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم ٟمزل إذا اخلٛمس

  (00:  34: 23/ 254/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػجر يف يؼـت مل من

  صالشمف؟ شمٌٓمؾ اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م مل ُمـ أن أومتك إُم٤مم: ؾم١مال :مداخؾة

 . إئٛم٦م سم٤مشمٗم٤مق ضم٤مهؾ: افشقخ

  (00:  42: 10 /337/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػجر صالة يف افـوازل ؿـوت ختصقص

 اًمٗمجر؟ صالة ذم اًمٜمقازل ىمٜمقت ختّمٞمص صم٧ٌم هؾ: ؾم٤مئؾ ي٘مقل :مداخؾة

 اًمٜم٤مزًم٦م, سم٘مٜمقت اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ صالةً  خيص ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: افشقخ

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ي٘مٜم٧م يم٤من وإٟمام

 طمدي٨م هٜم٤مك يقضمد ٓ أنف: هق إٟمام اًم١ًمال هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم قمٚمٞمف اًمتٜمٌٞمف يٜمٌٖمل اًمذي

 اًمذي هق ظم٤مص٦م, أن٤م ٟم٘مدي ذم ُمٜمٙمر طمدي٨م سمؾ وٕمٞمػ, طمدي٨م إٓ اعمداوُم٦م ذم

: وهمػمه احل٤ميمؿ ُمًتدرك ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م وهق أٓ اًمٞمقم, اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمف يٕمٛمؾ

 سيح ٟمص هذا ,شاًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل زال ُم٤م»

 رؾمقل زال ُم٤م» ـمقل, قمغم اًمٜمقازل ذم وًمٞمس اًمٗمجر, ةصال قمغم اعمداوُم٦م ذم ضمداً 

 ش.اًمدٟمٞم٤م وم٤مرق طمتك اًمٗمجر صالة ذم ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 رضمالً  ومٞمف ٕن وٕمٞمػ: هق اًمًٜمدي٦م احلديثٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ احلدي٨م هذا وًمٙمـ
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 اًمرازي, ضمٕمٗمر أبق: وهق سمٙمٜمٞمتف اعمحدصملم سملم وؿمٝمرشمف احلٗمظ, سمًقء: أوًٓ  ُمٕمرووم٤مً 

 .سم٤مًمْمٕمػ طمديثف قمغم ُيـْحَٙمؿ ومٛمثٚمف احلٗمظ, دء يم٤من هذا ُم٤مه٤من, سمـ قمٞمًك: واؾمٛمف

 ُيـْحَٙمؿ أن وٕمٞمػ, سمف شمٗمرد طمدي٨م يمؾ قمغم حُيَْٙمؿ أن أمحد اإلُم٤مم ُمذه٥م وُمـ 

 سمقصٗمف ومٞمٙمتٗمقن أظمرون أُم٤م أمحد, اإلُم٤مم ُمذه٥م ُمـ هذا ُمٜمٙمر, سم٠منف قمٚمٞمف

 .وم٘مط سم٤مًمْمٕمػ

 ىمد اًمنمط وهذا آظمر, طذ ومٞمف ُيَتقومَّر أن يٜمٌٖمل اعمحدصملم قم٤مُم٦م قمٜمد اعمٜمٙمر ٕن 

 .اًمٕمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق ُمٜمٙمراً  احلدي٨م ومٞمٙمقن هٜم٤م, شمقومر

 هذا أن: ذًمؽ سم٠مومقاهٝمؿ, سمتٜمّمٞمّمٝمؿ ٓ وأصقهلؿ, ىمقاقمدهؿ سم٤مشمٗم٤مق: أقمٜمل 

د اًمذي احلدي٨م  اًمث٘م٦م ظم٤مًمػ ىمد اًمرازي, ضمٕمٗمر أبق وهق اًمْمٕمٞمػ اًمرضمؾ ذاك سمف شَمَٗمرَّ

 ًم٘مقم دقم٤م إذا إٓ ي٘مٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من ُم٤م: »سمٚمٗمظ هذا أنس طمدي٨م روى اًمذي

 ش.ىمقم قمغم أو

 اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من إٟمام: »ي٘مقل صمؿ آؾمتٛمراري٦م, يٜمٗمل: أوًٓ  َيْٗمِّمؾ, هذا: إذاً  

 ذم ُمثالً  اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ ًم٘مقم دقم٤م ,شىمقم قمغم أو ًم٘مقم دقم٤م إذا يدقمق

 .ٕمؿٟم. اعمًٚمٛملم وٕمٗم٤مء قمغم يٕمتدون اًمذيـ اًمٗمجرة اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ ىمقم قمغم أو إرض,

  (00: 37: 06/ 731/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افػجر صالة يف افؼـوت ترك يريدون ال بلكاس ابُتع إمامٌ 

 اًمٗمجر؟ صالة ذم اًم٘مٜمقت شمرك يريدون ٓ سم٠من٤مس اسمتكم إُم٤مم يٗمٕمؾ ُم٤مذا :مداخؾة

 سمٕمض اًمنمقمٞم٦م, سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م يتٕمٚمؼ اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب احل٘مٞم٘م٦م,: افشقخ

 َيَدع أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز سم٠منف: ي٘مقل اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م ـاسم اإلؾمالم ؿمٞمخ وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء

ٜمَـ سمٕمض ًُ  .اًمًٜم٦م يٕمٚمٛمقن ٓ هؿ ممـ طمقًمف ُمـ اًمذيـ اًمٜم٤مس ًم٘مٚمقب شم٠مخٞمٗم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤ًم: اًم

سم٤ًم, هذا أرى أن٤م   .إصٖمر سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم دومع سم٤مب ُمـ صقا
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 ؿصالطمٝم يرضمق أوًٓ  اإلُم٤مم هذا يم٤من إذا: اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء ُمـ هٜم٤م سمد ٓ وًمٙمـ

 .اًمدقم٤مء هبذا سمٛم٤ًميرُتؿ

 اعمداراة هبذه أو اًمًٞم٤مؾم٦م هبذه أو اًمدقم٤مء, هبذا صالطمٝمؿ يرضمق ًمٞمس: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 يمثػمة: ودروس ُمقاقمظ سم٢مًم٘م٤مئف اًمًٜم٦م, قمغم ُمٕمف ًمٞمٛمِمقا  ُي١َمؾّمس أجْم٤مً  هق وإٟمام وم٘مط,

 يٖمٚم٥م طمًٌام ؾمٜملم أو ؿمٝمقر ذًمؽ قمغم وُم٣م هلؿ شمٌٞمٜم٧م وم٢مذا اًمًٜم٦م, هلؿ شمتٌلم طمتك

 ُم٤م وهؿ ُمٕمٝمؿ اٟم٤ًمس هق ؾمٞم٤مؾمتف ذم هؿ اًمذيـ ه١مٓء أن ٟمٗمًف وضمد صمؿ رأجف, قمغم

 يٛمِمقن ٓ وهؿ رهم٤ٌمُتؿ, طم٥ًم يٛمٌم هق ص٤مر اًم٘مْمٞم٦م, اٟم٘مٚم٧ٌم ُمٕمف, اٟم٤ًمؾمقا 

 .رهم٤ٌمشمف طم٥ًم

 وأن٤م يٜمٌٖمل اعَمْرضُمّقة, اًمَثَٛمرة شُمْثِٛمر مل أهن٤م دام ُم٤م اإلُم٤مُم٦م, هذه َيَدع أن يٜمٌٖمل طمٞمٜمئذٍ  

 يمٚمٙمؿ إُم٤مم؟ ُمٕمٜمك.. .إُم٤مم؟ ُمٕمٜمك هق ُم٤م ١مُمٜملم,اعم شمٜمٗمع واًمذيمرى ًمٙمؿ ُمذيمر

: إذاً  أئٛم٦م, ص٤مروا واعم٘متدون ُم٘متدي٤ًم, ص٤مر اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا ىمدوة, يٕمٜمل إُم٤مم شمٕمٚمٛمقن

 .اٟم٘مٚم٥م إُمر أن ذًمؽ ُمٕمٜمك

 اًمًٞم٤مؾم٦م شمٚمؽ ُمـ يًتٗمد مل يم٤من إن ىمٚمتف, اًمذي اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 ُمثٚمام شمٞمتل شمٞمتل طُمٜملم, سمُِخَٗمل رضمع: ؾمقري٦م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن ويمام إًمٞمٝم٤م, أذٟم٤م اًمتل

: أي ؿمٞمئ٤ًم, ُمٜمٝمؿ هق اؾمتٗم٤مد ُم٤م اإلُم٤مُم٦م؟ هذه ُمـ اًمٗم٤مئدة هل ُم٤م أضمٞمتل, رطمتل

 .سمف سم٤مهتدائٝمؿ: أي ؿمٞمئ٤ًم, ُمٜمف اؾمتٗم٤مدوا ُم٤م هؿ وٓ هبدايتٝمؿ,

َّٓ  أرى طمٞمٜمئذٍ   ٤ميًٝمؿ, أ ًَ  هذا سمٕمديـ؟ يّمػم راح ذا وُم٤م اًمًٜم٦م, ُيْٕمٚمـ وأن ُي

 .ٟمٕمؿ. اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م إٓ إًمٞمف, يٜمتٝمل أن يٜمٌٖمل ُم٤م وذًمؽ ٟمريده, ٓ اإلُم٤مم

 ؟[اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي اإلُم٤مم يت٤مسمع اح٠مُمقم وهؾ] ظمػماً, اهلل ضمزاك :مداخؾة

 سمٜمٗمًف روٞمف هق دام ُم٤م مت٤مُم٤ًم, شمٚمؽ قمٙمس هذه.. روٞمف دام ُم٤م. ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف فىمقًم ًمٕمٛمقم خمٓمئ٤ًم: رآه وًمق يت٤مسمٕمف أن ومٕمٚمٞمف إُم٤مُم٤ًم,

 .ٟمٕمؿ. «قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف, ًمٞم١مشمؿ

  (00: 41: 12/ 731/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 افػجر يف افؼـوت حؽم

 هذا ذم يدقمقن اعمًٚمٛملم سمٕمض اًم٘مٜمقت دقم٤مء: ومٞم٘مقل ؾم٤مئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 ٟم٤مأومٞمدو اًمٜمٌقي٦م؟ اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ قمـ ومام اًمقشمر, ذم وسمٕمْمٝمؿ اًمٗمجر صالة ذم اًمدقم٤مء

 .ظمػم اهلل ضمزايمؿ

 اًمدقم٤مء هذا يث٧ٌم مل هدي٧م, ومٞمٛمـ اهدين مهللا: يٕمٜمل وهق اًمدقم٤مء يذيمر مل: اًمِمٞمخ

 ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ قمٚمٛمف اًمذي احلدي٨م ذاك وذم اًمقشمر, ذم إٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

 :اصمٜمتلم ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ ًمف أصؾ ٓ ومٝمق اًمٗمجر صالة ذم سمف اًم٘مٜمقت أُم٤م قمٜمف, اهلل ريض

 ًٓ  ًمف أصؾ ٓ هذا اًمًٜم٦م أج٤مم يمؾ ذم ُمًتٛمًرا  ىمٜمقشًم٤م اًمٗمجر صالة ذم ٜمقتاًم٘م أن: أو

 .اًمًٜم٦م ذم

 اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل أنف إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت اًمتزام أن: إظمرى واًمٜم٤مطمٞم٦م

 سمف يدقمك أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر اًمذي اًمدقم٤مء هبذا اًمدقم٤مء وم٤مًمتزام ُمًتٛمًرا, ىمٜمقت

 ذم اًم٘مٜمقت ينمع ومال أظمرى, خم٤مًمٗم٦م هذه اًمٗمجر ىمٜمقت ذم هذا اًمتزام اًمقشمر, ىمٜمقت ذم

 اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم ي٘مٜم٧م يمام ومٞمف وي٘مٜم٧م ومٞمف يدقمك وإٟمام ُمًتٛمرة سمّمقرة اًمٗمجر

 .إـمالىًم٤م ًمف أصؾ ومال اًمٗمجر ذم اًمدقم٤مء هبذا اًم٘مٜمقت أُم٤م سم٤معمًٚمٛملم, شمٜمزل ًمٜم٤مزًم٦م

 (00:31:26/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 ؿـوته يف افػجر يف يؼـت افذي ماماإل متابعة حؽم

 ذم ًمٞمس اًمٗمجر صالة أيمثر ذم ي٘مٜم٧م اعمًجد إُم٤مم ومٞمف قمٜمدٟم٤م, ؿمٞمخ :افسـائل

 ُمٕمف؟ ٟم٘مٜم٧م هؾ, يمٚمٝم٤م

 ذم ًمف أصؾ ٓ اًم٘مٜمقت هذه أن ًمف ًمٞمٌلم ُمٕمف اًمٌح٨م يٜمٌٖمل : اهلل رمحه افشقخ

 .ومٞمت٤مسمع ي٘متٜمع مل إذا أُم٤م, يت٤مسمع ومال سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ورضمع اىمتٜمع وم٢مذا اًمًٜم٦م

 (4ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 
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 أيب اإلمام مسجد إػ ذهب ظـدما افشاؾعي اإلمام ؿصة هل

 صحقحة فؾػجر يؼـت ؾؾم حـقػة

 .واح٠مُمقم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ٟمٕمؿ؟: افشقخ

 .إئٛم٦م هم٤مًم٥م يذيمره٤م ُمِمتٝمرة ىمّم٦م قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ ي٤م اًم٤ٌمب ذم يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 إمم ذه٥م قمٜمدُم٤م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمّم٦م وهل اعم٠ًمخ٦م, هذه سمح٨م قمٜمد :مداخؾة

 أصؾ؟ هل٤م يٕمٜمل ومٝمؾ يمذا, أو ًمف اطمؽماُم٤مً  ًمٚمٗمجر ي٘مٜم٧م ومٚمؿ طمٜمٞمٗم٦م, أيب اإلُم٤مم ُمًجد

 .صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم هذه ٓ,: افشقخ

 ُأراضمٕمٝم٤م؟ أؾمت٤مذي ويـ! صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم :مداخؾة

ٜمِّل مل إن أفمـ: افشقخ  أن٤م ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٙمـ سمٖمداد, شم٤مريخ ذم ةُمذيمقر هل ذايمريت خَتُ

 .اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم ذايمره٤م

 (00:  09: 20/ 212/ واًمٜمقر اهلدى)

 افػجر فؼـوت وهل افػجر، ؿـوت يف ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ظذ افصالة

 خاص دظاء

 اسمـ ىم٤مل سمؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم, يرد ومٚمؿ اًمٗمجر: ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة وأُم٤م  

 إمم اًمدقم٤مء هذا أصؾ ٟم٘مؾ يمام ىمٞم٤مؾم٤ًم: اًمٗمجر قتىمٜم إمم اًمقشمر ىمٜمقت ُمـ ٟم٘مؾ» إٟمف: اًم٘مٞمؿ

 .شاًمٗمجر ىمٜمقت
 رأؾمف رومع إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: وٕمٞمػ سم٢مؾمٜم٤مد طمدي٨م روي ًمٙمـ: ىمٚم٧م
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 مهللا: »اًمدقم٤مء هبذا ومٞمدقمق يديف, رومع اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمريمٕم٦م ذم اًمٗمجر صالة ذم اًمريمقع ُمـ

 .إًمخ..ش .هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين
 سمـ اهلل قمٌد ـمريؼ ُمـ -ش اعمًتدرك» ظم٤مرج -ش اًم٘مٜمقت» ذم احل٤ميمؿ أظمرضمف

ه. وٕمٞمػ إؾمٜم٤مد وهذا .هريرة أيب قمـ أبٞمف قمـ اعم٘مؼمي ؾمٕمٞمد  احل٤مومظ وقمزا

 .َوْهؿٌ  وهق :شاعمًتدرك» ًمـش 3/432»

 طمًٜم٤ًم, أو صحٞمح٤مً  يم٤من ًمق سمف آطمتج٤مَج  َأبلَْمَ  ومام» :ش1/98ش »اًمزاد» ذم ىم٤مل 

ح احل٤ميمؿ يم٤من وإن هذا, اهلل سمٕمٌد حيت٩م ٓ ًمٙمـ  ش.اًم٘مٜمقت ذم طمديثف صحَّ

 قمٌد ٕضمؾ وٕمٞمػ: ومٝمق ىم٤مل: يمام وًمٞمس. صحٞمح: احل٤ميمؿ ىم٤مل: » احل٤مومظ وىم٤مل 

 آؾمتدٓل ُمـ أومم سمف آؾمتدٓل ويم٤من صحٞمح٤ًم, احلدي٨م ًمٙم٤من صم٘م٦م: يم٤من ومٚمق اهلل,

 .شاًمقشمر ىمٜمقت ذم اًمقارد قمكم سمـ احلًـ سمحدي٨م
 ُهْرُُمز سمـ ـاًمرمح قمٌد ـمريؼ ُمـش 3/210» اًمٌٞمٝم٘مل رواه: آظمر طمدي٨م وهٜم٤مك

 .ٟمحقه قم٤ٌمس اسمـ قمـ ُمريؿ أيب اسمـ سُمريد قمـ

 إمم حيت٤مجش : »3/429» احل٤مومظ ىم٤مل هذا: اًمرمحـ قمٌد وقمٚمتف أجْم٤ًم: ُمٕمٚمقل وهق

 ش.طم٤مًمف قمـ اًمٙمِمػ

 .-ش 3/37ش »اًمٜمٞمؾ» ذم يمام -ش سمٛمحٗمقظ ًمٞمس اًمّمٌح صالة ذيمر إن: »طم٤ٌمن اسمـ وىم٤مل 

 وم٤مًمّمقاب اًمٗمجر: ذم دقم٤مءاًم هبذا اًم٘مٜمقت ذم طمدي٨م يّمح مل أنف قمٚمٛم٧م إذا

 سمؾ قمٚمٞمف: يقافم٥م راشم٥م ظم٤مص ِوْردٌ  اًمٗمجر ًم٘مٜمقت يٙمقن ٓ أن اًمٜمٔمر ي٘متْمٞمف اًمذي

 .اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ذم اًمِم٠من ويمذًمؽ. واًمٜم٤مزًم٦م احل٤مل يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمق

 ىمٜمقت إمم اًمقشمر ىمٜمقت ُمـ اًمدقم٤مء هذا يٜم٘مؾ أن اعمتٕم٤مرض اًمٗم٘مف همرائ٥م وُمـ

 اًمقشمر, ذم سمف اًمدقم٤مء احلٜمٗمٞم٦م شمؽمك وأن ,- ِم٤مومٕمٞم٦ماًم ُمذه٥م هق يمام - أجْم٤مً  اًمٗمجر

: ىمقًمف وهق اًمٗمجر, ىمٜمقت ذم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر سمف ي٘مٜم٧م يم٤من اًمذي سم٤مًمدقم٤مء وي٠مظمذوا

 .إًمخ.. .وٟمًتٖمٗمرك ٟمًتٕمٞمٜمؽ, إٟم٤م! مهللا



 259 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   اًم٘مٜمقت ذم اًمٗمجر 

 ذم طمجتؽ ومام: ىمٞمؾ وم٢من آظمر ـمرف ذم وأوئلؽ ـمرف, ذم ومٝم١مٓء اًمقشمر إمم هؿ ومٜم٘مٚمقه

 اًمٓمح٤موي أظمرضمف ُم٤م هل: ىمٚم٧م اًمٗمجر؟ ذم سمف ي٘مٜم٧م يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن

 ,ش136 - 134» ٟمٍم واسمـ ,ش65 - 64ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ويمذا ,ش1/145»

 صالة ذم ىمٜم٧م قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن: ُمتٕمددة ـمرق ُمـش 211 - 2/210» واًمٌٞمٝم٘مل

 .سمذًمؽ - اًمريمقع سمٕمد: رواي٦م وذم - اًمريمقع ىمٌؾ اًمٖمداة
 .أؾم٤مٟمٞمده سمٕمض اًمٌٞمٝم٘مل وصحح

 ىمٌؾ ي٘مقل يم٤من أنف سمدًمٞمؾ ًمٚمٜمقازل: سمذًمؽ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمٜمقت يم٤من وىمد

 ويٙمذسمقن ؾمٌٞمٚمؽ, قمـ يّمدون اًمذيـ اًمٙمت٤مب أهؾ يمٗمرة اًمٕمـ مهللا: اًمدقم٤مء هذا

 هبؿ وأنزل أىمداُمٝمؿ, وزًمزل يمٚمامُتؿ, سملم ظم٤مًمػ! مهللا. أوًمٞم٤مءك وي٘م٤مشمٚمقن رؾمٚمؽ,

 إٟم٤م! مهللا. اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ. اعمجرُملم اًم٘مقم قمـ شمرده ٓ اًمذي سم٠مؾمؽ

 .إًمخ.. .ٟمًتٕمٞمٜمؽ,
 .وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 .ُمٚمحؼ سم٤مًمٙمٗم٤مر قمذاسمؽ إن: اًمدقم٤مء آظمر ذم ىمقًمف وسمدًمٞمؾ
 ([3/978) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]





 الكهوت أحكام مو





 263 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقتُم 

 افدظاء بعد افوجه مسح حؽم

 أبق رواهش. وضمٝمؽ هبام وم٤مُمًح ومرهم٧م وم٢مذا: » قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م رم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف»

 .وٕمٞمػ .ُم٤مضمف واسمـ داود

 أن قمغم هبام ُمًتدًٓ  ىمٌٚمف واًمذى احلدي٨م هذا اعمّمٜمػ أوردش : شمٜمٌٞمف»[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 وٕمػ قمروم٧م وإذا, اًمّمالة وظم٤مرج, اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم هٜم٤م سمٞمديف وضمٝمف يٛمًح اعمّمغم

 .رأج٧م يمام ذًمؽ ظمالف قمغم أمحد وُمذه٥م ؾمٞمام ٓ, هبام آؾمتدٓل يّمح ومال احلديثلم

 أطمٗمٔمف ومٚم٧ًم اًمدقم٤مء ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد سم٤مًمقضمف اًمٞمديـ ُمًح وم٠مُم٤م» : اًمٌٞمٝم٘مك وىم٤مل

 ظم٤مرج اًمدقم٤مء رم سمٕمْمٝمؿ قمـ يروى يم٤من وإن, اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمًٚمػ ُمـ أطمد قمـ

 قمٜمد ُمًتٕمٛمؾ وهق, وٕمػ ومٞمف طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ومٞمف روى وىمد, اًمّمالة

 أثر وٓ, صحٞمح سمخؼم يث٧ٌم مل قمٛمؾ ومٝمق اًمّمالة ذم وأُم٤م:  اًمّمالة ظم٤مرج سمٕمْمٝمؿ

 قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمًٚمػ ومٕمٚمف ُم٤م قمغم وي٘متٍم, يٗمٕمٚمف ٓ أن وم٤مٕومم, ىمٞم٤مس وٓ, صم٤مسم٧م

 اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ذم اًمٞمديـ ورومعش. اًمّمالة ذم سم٤مًمقضمف ُمًحٝمام دون اًمٞمديـ رومع ُمـ

 أظمرضمف. ىم٤مرئ٤مً  اًمًٌٕملم ىمتٚمقا  اًمذيـ اعمنميملم قمغم دقم٤مئف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٧ٌم

 سمًٜمد أنس طمدي٨م ُمـش 111 صش »اًمّمٖمػم» ذم واًمٓمؼماٟمكش 3/137» أمحد اإلُم٤مم

 ذم سم٤مًمقضمف ُمًحٝمام وأُم٤م. اًمقشمر ىمٜمقت ذم وهمػمه, قمٛمر قمـ ُمثٚمف وصم٧ٌم. صحٞمح

. ؿمؽ سمال سمدقم٦م ومٝمق, أصح٤مسمف ُمـ أطمد قمـ وٓ, ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  يرد ومٚمؿ اًم٘مٜمقت

 يّمح وٓ ىمٌٚمف واًمذى احلدي٨م هذا إٓ ومٞمف ومٚمٞمس اًمّمالة ظم٤مرج سمف ُمًحٝمام وأُم٤م

 اًمْمٕمػ ًمِمدة ـ اعمٜم٤موى ومٕمؾ يمام ـ ـمرىمٝمام سمٛمجٛمقع أظمر ي٘مقى ٤مأطمدمه سم٠من اًم٘مقل

 قمٌد ٓسمـ شمٌٕم٤م» يٜمدب ٓش: اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوى ىم٤مل وًمذًمؽ, اًمٓمرق رم اًمذى

 ذم اًمٞمديـ رومع أن ُمنموقمٞمتف قمدم ي١ميد ومم٤م. ضم٤مهؾ إٓ يٗمٕمٚمف ٓ: وىم٤مل, اًمًالم

 سم٤مًمقضمف ًحٝمامُم ُمٜمٝم٤م رء ذم وًمٞمس صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمف ضم٤مء ىمد اًمدقم٤مء

 ذح» ذم ضم٤مءش شمٜمٌٞمف. »ُمنموقمٞمتف وقمدم ٟمٙم٤مرشمف قمغم ـ اهلل ؿم٤مء إن ـ يدل ومذًمؽ

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ورم: »ٟمّمف ُم٤مش 1/655» ًمٚمًٗم٤مريٜمكش أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد صمالصمٞم٤مت

 مل اًمدقم٤مء ذم يديف رومع إذا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل رى أنس طمدي٨م ُمـ

 ش.وضمٝمف هبام يٛمًح طمتك يردمه٤م



ـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    264   ُم

 همػمه وٓ اًمٌخ٤مرى قمٜمد أنس قمـ احلدي٨م ومٚمٞمس, اهلل رمحف ُمٜمف وهؿ ومٝمذا :ىمٚم٧م 

 .اًمًت٦م اًمٙمت٥م أصح٤مب ُمـ

 ([434) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 فؾسجود افؼـوت بعد افتؽبر

 .وؾمجد يمؼم ومرغ, وم٢مذا: 163 ؾؼرة افصػة تؾخقص يف اإلمام ؿال 

 .ومٞمًجدش. أيمؼم اهلل: »- اًم٘مٜمقت ُمـ ومرغ إذا - ي٘مقل يم٤من  صمؿ: افصػة أصل يف وؿال
 ([3/966) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بافؼـوت اجلفر

 .إُم٤مُم٤م يم٤من إذا سمف وجيٝمر -:160 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل 
 .سمدقم٤مئف جيٝمر ويم٤من :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل 

 أصح ذم اًمِم٤مومٕمٞم٦م وقمٚمٞمف اًم٘مٜمقت, سمدقم٤مء اجلٝمر اؾمتح٤ٌمب ومٞمف واحلدي٨م

 اؾمتح٤ٌمب اًمّمقاب أو واًمّمحٞمحش : »3/502» اًمٜمقوي وىم٤مل قمٜمدهؿ, اًمقضمٝملم

 وذم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ذم ضمٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: هريرة أيب قمـش اًمٌخ٤مري» ومٗمل اجلٝمر:

 .شصحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م سم٤مًم٘مٜمقت اجلٝمر
 أمحد ؾمٛمٕم٧مش : »67ش »ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق ىم٤مل وم٘مد أمحد: اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر وهق

ـَ  م,اإلُم٤م ي٘مٜم٧م أن يٕمجٌٜم٤م اًمذي: وم٘م٤مل اًم٘مٜمقت؟ قمـ ؾمئؾ  .شظمٚمٗمف ُمـ وي١مُمِّ
 أيب قمـش : 137» ٟمٍم سمـش اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم» ومٗمل اًمّمح٤مسم٦م: قمـ اعمٜم٘مقل هق وذًمؽ: ىمٚم٧م

 .اعمًجد وراء ُمـ صقشمف يًٛمع طمتك اًمٖمداة: صالة ذم سمٜم٤م ي٘مٜم٧م قمٛمر يم٤من: اًمٜمَّْٝمدي قمثامن
 اًمٜمّمػ ذم ي٘مٜم٧م ومٙم٤من رُمْم٤من: ذم اًمٜم٤مس َأمَّ  يمٕم٥م سمـ ُأيب أن: احلًـ وقمـ

 .اًمدقم٤مء ٕمٝمؿيًٛم طمتك أظمر
 ([3/956) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]



 265 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقت 

 افؼـوت يف افقدين رؾع

 :151 ؾؼرة افصػة تؾخقص يف اإلمام ؿال 

 .اًمدقم٤مء هذا ذم يديف ويرومع 
 .يديف يرومع و :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 .اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع اؾمتح٤ٌمب احلدي٨م وذم

 .شإصح٤مب قمٜمد اًمّمحٞمح هق وهذاش: »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي ىم٤مل 
 وضم٤مء. - قمٚمامؤٟم٤م طمٙم٤مه يمام - طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ يقؾمػ أبق اإلُم٤مم وقمٚمٞمف: ىمٚم٧م

 يقؾمػ أيب ُمقمم ومرج صمٜمل: اًمٗم٘مٞمف قمٛمران أيب سمـ أمحد ىم٤مل: » يقؾمػ أيب شمرمج٦م ذم

 .اًمدقم٤مء ذم يديف رومع ًمٚمقشمر: اًم٘مٜمقت ذم دظمؾ إذا يقؾمػ أب٤م ُمقٓي رأج٧م: ىم٤مل

 .ش1/306ش »اهلداي٦م حذ» ُمـ ـها .صم٘م٦م ومرج يم٤من: قمٛمران أيب اسمـ ىم٤مل 
 .-شش 23 ص» ًمٚمٛمروزيش »ُم٤ًمئٚمف» ذم يمام -ش وإؾمح٤مق» أجْم٤مً  أمحد ىم٤مل وسمف
 أظمرضمف يمام قمٜمف: اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد

 أيب قمـش 2/212» واًمٌٞمٝم٘مل ,ش134» ٟمٍم واسمـ ,ش23ش »اًمٞمديـ رومع» ذم اًمٌخ٤مري

ٌَْٕمْٞمفِ  خُيرج طمتك يديف: ويرومع اًمٖمداة, صالة ذم سمٜم٤م ي٘مٜم٧م قمٛمر يم٤من: اًمٜمٝمدي قمثامن  .َو
 صححف ويمذا. قمٛمر قمـ صحٞمح وهق: ىم٤مل صمؿ ـمرق, ُمـ قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل رواه صمؿ

 وٕمػ, ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ وروي: اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ. اًمٌخ٤مري قمٜمف

  .اًمقشمر ىمٜمقت ذم قمٜمٝمام اهلل ريض هريرة وأيب ُمًٕمقد, سمـ اهلل قمٌد قمـ وروي
 ([3/958) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 افؼـوت دظاء يف افقدين رؾع

 .اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم ًمٞمديف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رومع صح[ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 (14/1/312) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م



ـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    266   ُم

 افؼـوت دظاء ظـد افقدين رؾع

 يم٤من إن اًم٘مٜمقت سمدقم٤مء يدقمق ُمـ ظمٚمػ اًمٞمديـ رومع: إومم اعم٠ًمخ٦م :مداخؾة

 ديف؟ي يرومع أن اح٠مُمقم قمغم جيقز ومٝمؾ إُم٤مُم٤ًم,

ؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن أظمٓم٠م: أم أص٤مب اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ُمـ سمد ٓ: افشقخ  طمٞمٜمام قَمٛمَّ

 (.به ليؤتم اإلمام ُجِعل إنام): ىم٤مل

 .اًمتٗمّمٞمؾ إمم أن طم٤مضم٦م وٓ اًمٕمٛمقم, هذا شم١ميمد اًمٗمروع سمٕمض ضم٤مءت صمؿ 

 (00:  16: 49/ 325/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼـوت يف افقدين رؾع حؽم

 اًم٘مٜمقت؟ ذم ديـاًمٞم ًمرومع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 وهمػمه٤م ومجر ىمٜمقت أو وشمر, ىمٜمقت يم٤من ؾمقاء اًم٘مٜمقت, ذم اًمٞمديـ رومع: افشقخ

 .ومٞمف اًمٞمديـ رومع ُينمع اًمٜم٤مزًم٦م, ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ

ـ سم٤مًمدقم٤مء, صقشمف ويرومع يديف يرومع اإلُم٤مم ىمٜم٧م وإذا  أجْم٤مً  ظمٚمٗمف ُمـ وُي١َمُمِّ

 .أجدُّيؿ راومٕملم

 أن شمرى ُمداوُم٦ًم, ي٘مٜمتقن اًمذيـ ٜم٤مساًم ه١مٓء ُمثؾ وراء ٟمّمكم أطمٞم٤مٟم٤مً  :مداخؾة

ٜمقن وٓ أجدُّيؿ يرومٕمقن ٓ اإلظمقة سمٕمض  ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومام وراءهؿ, ُي١َمُمِّ

: وأبداً  دائامً  ٟمذيمر يمام اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف خي٤مًمػ ٕنف جيقز, ٓ ـمٌٕم٤مً  هذا: افشقخ

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف, ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمام»

 قمـ ومْمالً  ىمدياًم, اًمٕمٚمامء سملم اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ ذهه ُمثؾ ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ومٞمٜمٌٖمل

 صغم ًمق ومٞمام ذًمؽ ذقمٞم٦م يرى ٓ اعمُـَت٤مسمِع يم٤من وًمق اإلُم٤مم, هذا وَمُٞمَت٤مسَمع طمديث٤م, ذًمؽ

 .اجلقاب هق هذا ًمٜمٗمًف,

  (00:  41:  26/ 703/واًمٜمقر اهلدى)



 267 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمـ أطمٙم٤مم اًم٘مٜمقت 

 افصالة؛ يف افدظاء من افػراغ ظـد بافوجه افقدين مسح

 يثبت ؾؾم

 سمخؼم يث٧ٌم ومٚمؿ اًمّمالة: ذم اًمدقم٤مء ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد سم٤مًمقضمف اًمٞمديـ ُمًح وم٠مُم٤م

 .ىمٞم٤مس وٓ صم٤مسم٧م, أثر وٓ صحٞمح,

 رومع ُمـ قمٜمٝمؿ: اهلل ريض اًمًٚمػ ومٕمٚمف ُم٤م قمغم وي٘متٍم يٗمٕمٚمف, ٓ أن وم٤مٕومم

 .[خمتٍماً . ـها]  اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. اًمّمالة ذم سم٤مًمقضمف ُمًحٝمام دون اًمٞمديـ

 ([3/958) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افؼـوت يف ادلمومغ غتلم

ـ -:161 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص ذم اإلُم٤مم ىم٤مل   .ظمٚمٗمف ُمـ قمٚمٞمف وُي١مُمِّ

 .ظمٚمٗمف ُمـ ي١مُمـ  و :اًمّمٗم٦م أصؾ ذم وىم٤مل
 دقم٤مء قمغم ي١مُّمـ أنف: اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد اًمقضمٝملم أصح وهق أمحد, اإلُم٤مم سمف أظمذ 

 .ي٘مٜم٧م وٓ اإلُم٤مم,

 ([3/959) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]   

 ـؾفا ؿساخل افصؾوات يف افؼـوت

 .  يمٚمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم ي٘مٜم٧م يم٤من  و 
 ُمـ اًمّمحٞمح وهق اخلٛمس, اًمٗمرائض ذم اًمدقم٤مءُ  اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ذم اًمًٜم٦مَ  أن ومٞمف

 قمٚمامئٜم٤م قمٜمد صم٤مسم٧م وهق ,-ش 505 و 3/494ش »اعمجٛمقع» ذم يمام - اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م

 .-ش 2/302ش »اًم٤ٌمري ومٞمض» ذم اًمٙمِمٛمػمي أنقر اًمِمٞمخ ذًمؽ ٟم٘مؾ يمام - احلٜمٗمٞم٦م
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 .شُمٜمٝمـ رء ذم ي٘مٜم٧م ومال اعمٙمتقسم٤مت: همػم وأُم٤م: »اًمٜمقوي ىم٤مل 
 ([3/962) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 وتطويؾه افؼـوت يف افدظاء تؾحغ حؽم

: سم٤معمٕمٜمك وإٟمام سم٤مًمْمٌط احلدي٨م أقمرف ُم٤م ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 احلرم عمثؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م هذا يٜمٓمٌؼ هؾ (1)ُمّمٞم٦ٌم وقمٜمد رٟم٦م قمٜمد ُمزُم٤مر ُمزُم٤مران,»

 ي٘مرؤون يٕمٜمل دائامً  اًمؽماويح, صالة أو اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء

ٜمقن  اًمدقم٤مء؟ هذا قمغم احلدي٨م هذا يٜمٓمٌؼ ومٝمؾ اًمدقم٤مء, ذم وُيَٚمحِّ

 وطمًٌٜم٤م إُمر, هذا قمغم احلدي٨م هذا يٜمٓمٌؼ أن اًميوري ُمـ ًمٞمس ٓ,: افشقخ

 أُمر يمؾ أن اًميوري ُمـ وًمٞمس اًمًٚمػ, قمٛمؾ ُمـ ًمٞمس أنف ذقم٤ًم, ُمًتٜمٙمر أُمر أنف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمقاردة إطم٤مدي٨م ُمـ طمديث٤مً  قمٚمٞمف وٟمٗمّمؾ قمٚمٞمف ٟمّم٥م طم٤مدث,

 ُمزُم٤مر ومرح واًمّمقت وسمٙم٤مء, ٟمٞم٤مطم٦م اًمّمقت سم٤مًمّمقشملم, اعم٘مّمقد ٕن اًمًالم:

 .ذًمؽ وٟمحق اًمِمٞمٓم٤من

 اًمٓمقيؾ اًمدقم٤مء هذا ُمـ إؾمػ ُمع اًمٞمقم يٗمٕمٚمقٟمف ُم٤م قمغم َيّْمُدق ٓ ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا 

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا سمؾ ذًمؽ, وٟمحق.. ومٞمف ًمت٤ٌميملوا اًمٕمريض

 (..: 45:  51/ 306/ واًمٜمقر اهلدى)

                                                           

 .شُمّمٞم٦ٌم قمٜمد ورٟم٦م ٟمٕمٛم٦م, قمٜمد ُمزُم٤مر: وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ُمٚمٕمقٟم٤من صقشم٤من»: طمدي٨م ي٘مّمد اًم٤ًمئؾ ًمٕمؾ (1)
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 افؽسوف؟ فصالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشول صالة صػة

 ذم وشمقؾمع اًمٙمًقف صالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة أطم٤مدي٨م هد أن سمٕمد اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ـمرىمٝم٤م, ٟمحٍمتا وىمد اعمت٘مدُم٦م, إطم٤مدي٨م ُمـ صح مم٤م أمجع أن زم سمدا: [1ا[٤مخترجيٝم

 ملسو هيلع هللا ىلص صالشمف ذم ٟم٤مومٕم٦م واومٞم٦م ظمالص٦م اعمٓمٝمرة, اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م وشمٕمٞمٜم٧م

 اًمٜمّم٤مئح ُمـ سمٕمده٤م ظمٓم٥م وُم٤م وأي٤مت, اًمٕمؼم ُمـ ومٞمٝم٤م رأى وُم٤م ًمٚمٙمًقف,

 ـمرىمٝم٤م سمٕمض ذم ضم٤مء مم٤م وؾم٤مئره٤م إطم٤مدي٨م, شمٚمؽ ذم شم٘مدم مم٤م وأيمثره٤م واًمٕمٔم٤مت:

 ًمٚمٗم٤مئدة, شمتٛمٞمامً  هٜم٤م وم٠موردُت٤م هٜم٤مك, ه٤مذيمر يًٌؼ مل ًمٙمـ خمرضمٞمٝم٤م, سمٕمض قمٜمد اعمت٘مدُم٦م

 .ذيمرهؿ ؾمٌؼ اًمذيـ احلدي٨م أئٛم٦م ُمـ أظمرضمٝم٤م ُمـ احل٤مؿمٞم٦م ذم وذيمرت

 ذم ح٤م إًمٞمف: اًمًٌٞمؾ اهلل ين أن سمٕمد قمكم واضم٥م واًمتٚمخٞمص اجلٛمع هذا أن رأج٧م وىمد

 طمتك شُمٜمًك أن يم٤مدت أن سمٕمد وإطمٞم٤مئٝم٤م هب٤م, واًمٕمٛمؾ اًمًٜم٦م, هذه ُمٕمروم٦م قمغم اإلقم٤مٟم٦م ُمـ ذك

 ومٚمٚمف إًمٞمف, أؾمٌؼ مل -قمٚمٛم٧م ومٞمام– أنٜمل ذًمؽ قمغم وؿمجٕمٜمل واًمّمالح, اًمٕمٚمؿ اهؾ أن ـُم

 .واًمٗمْمؾ اًمتقومٞمؼ ُمـ اعمزيد أرضمق وُمٜمف واًمِمٙمر, احلٛمد وطمده  شمٕم٤ممم

 :ملسو هيلع هللا ىلص وؾزظه افشؿس ـسوف: أوالً 

 ؿمديد يقُم٤مً  ويم٤من اًمًالم, قمٚمٞمٝمام إسمراهٞمؿ اسمٜمف ُم٤مت يقم همداة اهلل رؾمقل ريم٥م»

 ,وذًمؽ(2)هيٕم٤مً  ُمريمٌف ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٠متكوم اًمِمٛمس, ومخًٗم٧م احلر,

 سمدرع (4)وم٠مظمٓم٠م ومزقم٤ًم, ومخرج احلجر, فمٝمراين سملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٛمر ,(3)وحك

 إمم طمتك اعمًجد وم٠متك اًم٤ًمقم٦م, شمٙمقن أن خيِمك رداءه: جير ومخرج سمردائف, أدرك طمتك

! (5)إسمراهٞمؿ عمقت اًمِمٛمس يمًٗم٧م إٟمام: اًمٜم٤مس وىم٤مل ومٞمف, يّمكم يم٤من اًمذي ُمّماله

                                                           

 ش.ضم٤مُمٕمف ىمٞمده». إصؾ ذم يمٚمف ذًمؽ يراضمع  (1)

 .سمٞمٝم٘مل (2)

ٟم٦م, أبق سمخ٤مري, (3)  .سمٞمٝم٘مل قمقا

 .رواي٦م ذم ُمًٚمؿ (4)

 .ُمًٚمؿ ٟم٤ًمئل, (5)
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 واصٓمٗمقا  إًمٞمف, اًمٜم٤مس وصم٤مب ضم٤مُمٕم٦م, اًمّمالة: ومٜم٤مدى ُمٜم٤مدي٤ًم, ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٌٕم٨م

 ,(2)ٟم٤ًمء إًمٞمٝمـ واضمتٛمع اعمًجد, ذم احلجر فمٝمري سملم ٟمقؾم٦م وظمرضم٧م ,(1)وراءه

 .سم٠مصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومّمغم

 :افصالة ابتداء: ثاكقاً 

 وىم٤مم ,(4)هب٤م ومجٝمر ـمقيٚم٦م, ىمراءة وم٘مرأ  اًم٘مرآن, اومتتح صمؿ ,(3)اًمٜم٤مس ويمؼم ,ملسو هيلع هللا ىلص سمدأ

 .خيرون أصح٤مسمف وضمٕمؾ يريمع, ٓ: ىمٞمؾ طمتكش اًمٌ٘مرة» ؾمقرة ُمـ ٟمحقاً  ضمداً  ـمقيالً  ىمٞم٤مُم٤مً 

 ؿم٠من ُم٤م: وم٘مٚم٧م. شمّمكم هل وإذا ىمٞم٤مم, اًمٜم٤مس وم٢مذا قم٤مئِم٦م, أتٞم٧م: أؾمامء وىم٤مًم٧م

 رؾمقل وم٠مـم٤مل. ٟمٕمؿ: ىم٤مًم٧م آي٦م؟: وم٘مٚم٧م. اًمًامء إمم سمرأؾمٝم٤م وم٠مؿم٤مرت يّمٚمقن؟ اًمٜم٤مس

 ومجٕمٚم٧م ضمٜمٌل, إمم ُم٤مء ُمـ ىمرسم٦م وم٠مظمذت ًمٖمٌم,ا دمالين طمتك ضمداً  اًم٘مٞم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 صمؿ أضمٚمس, أن أريد رأجتٜمل طمتك اًم٘مٞم٤مم وم٠مـم٤مل: ىم٤مًم٧م اح٤مء, ُمـ رأد قمغم أص٥م

ة إمم اًمتٗم٧م ة ُمٜمل, أيمؼم هل اًمتل اعمرأ  أن أطمؼ أن٤م: وم٠مىمقل ُمٜمل, أؾم٘مؿ هل اًمتل واعمرأ

 .(5)ُمٜمؽ اًم٘مٞم٤مم ـمقل قمغم أصؼم

 :إول اًمريمقع

 .أىم٤مم مم٤م ٟمحقاً  وريمع يريمع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ضمدًا, ريمقعاًم وم٠مـم٤مل ُمٙمؼماً, ملسو هيلع هللا ىلص ريمع صمؿ

 ,(6)ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ

 اًم٘مٞم٤مم دون وهق يريمع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ضمدًا, اًم٘مٞم٤مم وم٠مـم٤مل يًجد, ومل  ,(7)هق يمام وم٘م٤مم

 إٟم٤ًمن ضم٤مء ًمق طمتك وأـم٤مل, إومم, اًم٘مراءة ُمـ أدٟمك هل ـمقيٚم٦م ىمراءة وىمرأ  إول,

                                                           

 .ٟم٤ًمئل ُمًٚمؿ, (1)

 .ٟم٤ًمئل (2)

 .وسمٞمٝم٘مل أمحد (3)

ٟم٦م أبق (4)  .قمقا

 .ُمًٚمؿ رواي٦م وهذا ٟمحقه, شم٘مدم (5)

 .سمٞمٝم٘مل ٟم٤ًمئل, ُمًٚمؿ, سمخ٤مري, (6)

 .سمٞمٝم٘مل (7)



 273 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    

 .اًم٘مٞم٤مم ـمقل ُمـ ريمع أنف ٟمٗمًف طمدث ُم٤م -ريمع أنف يٕمٚمؿ يٙمـ مل– ريمع سمٕمدُم٤م

 :اًمث٤مين اًمريمقع

 .إول اًمريمقع دون وهق يرومع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ضمدًا, اًمريمقع وم٠مـم٤مل ُمٙمؼماً, ريمع صمؿ

 اًم٘مٞم٤مم, وم٠مـم٤مل (1)ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل رأؾمف رومع صمؿ

 .(2)ويدقمق ويٙمؼم وُّيٚمؾ وحيٛمد يًٌح ومجٕمؾ يديف, ورومع يًجد, ٓ: ىمٞمؾ طمتك

 :إول اًمًجقد

 وىم٤مًم٧م يرومع, ٓ: ىمٞمؾ طمتك ,(3)ريمققمف ُمثؾ ـمقيالً  ؾمجقداً  ومًجد ,ملسو هيلع هللا ىلص يمؼم صمؿ

 .ُمٜمف أـمقل يم٤من ىمط, ؾمجقداً  ؾمجدت وٓ ىمط, ريمققم٤مً  ريمٕم٧م ُم٤م: قم٤مئِم٦م

 .(5)يًجد ٓ: ىمٞمؾ طمتك اجلٚمقس, وم٠مـم٤مل وضمٚمس, رأؾمف ورومع ,(4)يمؼم صمؿ

 :اًمث٤مين اًمًجقد

 .إول اًمًجقد دون وهق اًمًجقد, وم٠مـم٤مل ومًجد, ,(6)يمؼم صمؿ

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

 إومم, اًمريمٕم٦م ُمـ اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم دون هق ـمقياًل, ىمٞم٤مُم٤مً  وم٘م٤مم رومع, صمؿ ,(7)يمؼم صمؿ

 .اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًم٘مراءة ُمـ أدٟمك وهل ـمقيٚم٦م, ىمراءة وىمرأ 

                                                           

 .سمٞمٝم٘مل ٟم٤ًمئل, ُمًٚمؿ, سمخ٤مري, (1)

 أن اعمت٤ٌمدر ًمٙمـ اًمرومع, هذا ُمٙم٤من شمٕمٞملم ومٞمف وًمٞمس ش68ص» اعمت٘مدم ؾمٛمرة سمـ اًمرمحـ قمٌد طمدي٨م ُمـ هق (2)

 .حمٚمف قه هذا

 .ٟم٤ًمئل (3)

 .ٟم٤ًمئل (4)

 اًمٓمرق ُمـ رء ذم أىمػ ومل: وىم٤مل ش2/432» اًمٗمتح ذم احل٤مومظ وصححف قمٛمرو, اسمـ قمـ سمٞمٝم٘مل, ٟم٤ًمئل, (5)

 آشمٗم٤مق أراد وم٢من إـم٤مًمتف, شمرك قمغم آشمٗم٤مق اًمٖمزازم ٟم٘مؾ وىمد هذا, ذم إٓ اًمًجدشملم سملم اجلٚمقس شمٓمقيؾ قمغم

 .اًمرواي٦م ذههب حمجقج ومٝمق وإٓ: يمالم, ومال اعمذهٌل

 .ٟم٤ًمئل (6)

 .ٟم٤ًمئل (7)
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 :إول اًمريمقع

 وم٠مـم٤ملش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل رأؾمف, ومرومع ,(1)يمؼم صمؿ

 .إومم اًم٘مراءة ُمـ أدٟمك وهل ـمقيٚم٦م, ىمراءة ىمرأ  صمؿ إول, اًم٘مٞم٤مم دون وهق اًم٘مٞم٤مم,

 :اًمث٤مين اًمريمقع

 اًم٘مٞم٤مم, وم٠مـم٤ملش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع: »وم٘م٤مل رأؾمف, رومع (2)صمؿ

 صمؿ اًمٜم٤ًمء, إمم اٟمتٝم٧م طمتك ٚمٗمفظم اًمّمٗمقف وشم٠مظمرت شم٠مظمر, صمؿ يًجد, ٓ: ىمٞمؾ طمتك

 .ُم٘م٤مُمف ذم ىم٤مم طمتك اًمّمٗمقف وشم٘مدُم٧م شم٘مدم,

 [واًمث٤مين آول اًمًجقد]
(3)

 

 ذم يٌٙمل وضمٕمؾ ُمٜمف, أدٟمك أنف إٓ إومم: اًمريمٕم٦م ذم ؾمجد ُمثٚمام ومًجد يمؼم, صمؿ

 رب ومٞمٝمؿ؟ وأن٤م شمٕمذهبؿ أٓ شمٕمدين أخؿ رب: »وي٘مقل أف, أف ويٜمٗمخ, ؾمجقده آظمر

 .(4)ش ٟمًتٖمٗمرك وٟمحـ يًتٖمٗمرون؟ وهق شمٕمذهبؿ أٓ شمٕمدين أخؿ

 :اًمتًٚمٞمؿ

 أرسمع ذم ريمٕم٤مت أرسمع واؾمتٙمٛمؾ اًمِمٛمس, دمٚم٧م وىمد ,(6)ؾمٚمؿ صمؿ ,(5)شمِمٝمد صمؿ

 .ؾمجدات

                                                           

 .ٟم٤ًمئل (1)

 اًمريمقع دون وهق اًمريمقع, وم٠مـم٤مل ومريمع يمؼمن صمؿ»: ىمٌٚمٝم٤م ىمٚمٛمف ُمـ ؾم٘مط وًمٕمٚمف اهلل رمحف اًمِمٞمخ أصؾ ذم يمذا (2)

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شإول

 .اهلل رمحف اًمِمٞمخ أصؾ ذم ًمٞم٧ًم (3)

 .وأمحد اًمِمامئؾ, ذم واًمؽمُمذي ٟم٤ًمئل, (4)

 .سمٞمٝم٘مل ٟم٤ًمئل, (5)

 .ُمًٚمؿ (6)
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 :ادـز ظذ اخلطبة: ثافثاً 

 :ىم٤مل صمؿ قمٚمٞمف, وأثٜمك اهلل ومحٛمد اًمٜم٤مس, ومخٓم٥م ,(1)اعمٜمؼم رىمك اٟمٍمف ومٚمام

 ٓ واًم٘مٛمر اًمِمٛمس إن: ٘مقًمقني يم٤مٟمقا  اجل٤مهٚمٞم٦م أهؾ إن اًمٜم٤مس, أُّي٤م سمٕمد, أُم٤م»

 وٓ أطمد عمقت يٜمخًٗم٤من ٓ اهلل, آي٤مت ُمـ آيت٤من وأهنام قمٔمٞمؿ, عمقت إٓ خيًٗم٤من

 ذيمره إمم وم٤مومزقمقا  ذًمؽ: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  رأجتؿ وم٢مذا قم٤ٌمده, سمف اهلل خيقف وًمٙمـ حلٞم٤مشمف,

 .شمٜمجكم طمتك اعم٤ًمضمد, ذم واًمّمالة واًمٕمت٤مىم٦م اًمّمدىم٦م وإمم واؾمتٖمٗم٤مره, ودقم٤مئف

 رومع صمؿش ىمٚمٞمالً  وًمْمحٙمتؿ يمثػماً  ًمٌٙمٞمتؿ أقمٚمؿ ُم٤م شمٕمٚمٛمقن ًمق واهلل, حمٛمد, أُم٦م ي٤م

 :وم٘م٤مل يديف

 ش!سمٚمٖم٧م؟ هؾ أٓ»

 رأجتٛمقين طملم وذًمؽ اجلٜم٦م, قمكم ومٕمرو٧م شمقجلقٟمف, رء يمؾ قمكم قمرض إٟمف

 صمٛمره٤م: ُمـ أتٜم٤مول أن أريد وأن٤م يدي ُمددت وًم٘مد ُم٘م٤مُمل, ذم ىمٛم٧م طمتك شم٘مدُم٧م

 .(2)اًمدٟمٞم٤م سم٘مٞم٧م ُم٤م ُمٜمف ٕيمٚمتؿ أظمذشمف: ًمقو أومٕمؾ, أٓ زم سمدا صمؿ إًمٞمف, ًمتٜمٔمروا

                                                           

 .أمحد ٟم٤ًمئل, (1)

 وومقايمف وأؿمج٤مر وأهن٤مر وذب أيمؾ اجلٜم٦م ومٗمل ُم٤مدي: ٟمٕمٞمٛمٝم٤م وأن خمٚمقىم٦م, اجلٜم٦م أن قمغم اًمٙمثػمة دًم٦مإ هذه (2)

ِ ▬: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف يمثػمة: آي٤مت ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمف سح يمام يِمتٝمقن: مم٤م ٤محِل٤َمِت  َوقَمِٛمُٚمقاْ  آَُمٜمُقاْ  اًمَِّذيـ َوسَمنمِّ  اًمّمَّ

ْزىم٤مً  صَمَٛمَرةٍ  ُِمـ ُِمٜمَْٝم٤م ُرِزىُمقاْ  يُمٚمَّاَم  إهَْن٤َمرُ  حَتْتَِٝم٤م ُِمـ دَمِْري ضَمٜم٤َّمٍت  هَلُؿْ  َأنَّ  ٌُْؾ  ُِمـ ُرِزىْمٜم٤َم اًمَِّذي َهـَذا ىَم٤مًُمقاْ  رِّ  سمِفِ  َوُأتُقاْ  ىَم

َرةٌ  َأْزَواٌج  ومِٞمَٝم٤م َوهَلُؿْ  ُُمَتَِم٤مهِب٤مً  َٓمٝمَّ  .♂ظَم٤مًمُِدونَ  ومِٞمَٝم٤م َوُهؿْ  ُمه

 اًم٘مرآن ذم وصٗم٧م اًمتل سم٤مجلٜم٦م ي١مُمٜمقن ٓ ومٝمؿ اًمنمقمٞم٦م: احل٘م٤مئؼ هلذه إٟمٙم٤مرهؿ اًم٘م٤مدي٤مٟمٞم٦م والٓت ُمـ وإن

 :ش13ص» شاجلٚمٞمؾ اخلٓم٤مب» ذم أمحد همالم ش!» ٟمٌٞمٝمؿ ىم٤مًمف ُم٤م وم٤مؾمٛمع احلدي٨م: يمٝمذا اًمٜمٌقي٦م وآطم٤مدي٨م

 اخل٤مرج, ُمـ ي٠ميت ضمديداً  ضمًامٟمٞم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ًمٞمًت٤م احلٛمٞمد, اًمٗمرىم٤من شمٕم٤مًمٞمؿ سم٤مقمت٤ٌمر واجلحٞمؿ اجلٜم٦م أن اًم٘مقل ومج٤مع»

 ذم شمٙمقن ٓ وًمٙمٜمٝم٤م جمًٛم٦م, ؾمتتٛمثؾ يمٚمتٞمٝمام أن طمؼ أضمؾ: وفمالهل٤م, اًمٌنمي٦م احلٞم٤مة آصم٤مر احل٘مٞم٘م٦م ذم مه٤م وإٟمام

 اعمٖمروؾم٦م إؿمج٤مر سمٚمٗمٞمػ اًمٖمٜم٤مء سم٤مجلٜم٦م اًم٘م٤مئٚملم ًمًٜم٤م يمال:. وأـمالهل٤م اًمروطم٤مٟمٞم٦م احل٤مٓت آصم٤مر إٓ إُمر ٟمٗمس

 اًمتل آقمامل هذه اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت -اإلؾمالُمل ًمٚمٛمٕمت٘مد ـمٌ٘م٤مً – ؿواجلحٞم اجلٜم٦م إن سمؾ واىمٕم٤ًم, طم٘م٤مً  يمؼمي٧م ُمـ

 .شاًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اًمٞمقم اإلٟم٤ًمن يٕمٛمٚمٝم٤م

ه وًمذًمؽ ٞملم,طم٘مٞم٘م وضمحٞمؿ ٟمٕمٞمؿ ُمـ ومٞمٝم٤م وُم٤م أظمرة اًمدار إٟمٙم٤مر: هذا وٟمتٞمج٦م  ؾويٕمٓم حيرف سمؾ ي١مول شمرا

 :اعمذيمقر اًمٙمت٤مب ُمـ ش118ص» ي٘مقل ومٝمق ذًمؽ, ذم اًمٍمحي٦م أي٤مت ُمٕم٤مين

= 
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 ُمـ يّمٞمٌٜمل أن خم٤موم٦م شم٠مظمرت رأجتٛمقين طملم وذًمؽ اًمٜم٤مر, قمكم قمرو٧م وًم٘مد

 سمٕمْمٝم٤م حيٓمؿ ضمٝمٜمؿ رأج٧م وًم٘مد طمره٤م, يٖمِم٤ميمؿ أن ظمِمٞم٦م أنٗمخ: ومجٕمٚم٧م ًمٗمحٝم٤م,

 ي٤م مل: ىم٤مًمقا ش. اًمٜم٤ًمء أهٚمٝم٤م أيمثر ورأج٧م. (1)أومٔمع ىمط يم٤مًمٞمقم ُمٜمٔمراً  أر ومٚمؿ سمٕمْم٤ًم,

 :ىم٤مل سم٤مهلل؟ أجٙمٗمرن: ىمٞمؾش. ًمٙمٗمرهـ: »ىم٤مل ؟اهلل رؾمقل

 صمؿ يمٚمف, اًمدهر إطمداهـ إمم أطمًٜم٧م وًمق اإلطم٤ًمن, ويٙمٗمرن اًمٕمِمػم, يٙمٗمرن»

 !!ىمط ظمػماً  ُمٜمؽ رأج٧م ُم٤م: ىم٤مًم٧م ؿمٞمئ٤ًم: ُمٜمؽ رأت

ة ومٞمٝم٤م ورأج٧م ئٞمؾ سمٜمل ُمـ اُمرأ  رسمٓمتٝم٤م, هل٤م هرة ذم شمٕمذب ,(2)ؾمقداء ـمقيٚم٦م إها

 ضمققم٤ًم, ُم٤مشم٧م طمتك إرض ظمِم٤مش ُمـ شم٠ميمؾ ٝم٤مشمدقم ومل (3)شمً٘مٝم٤م ومل شمٓمٕمٝمام ومٚمؿ

 .إًمٞمتٞمٝم٤م شمٜمٝمش وًم٧م, وإذا أىمٌٚم٧م, إذا شمٜمٝمِمٝم٤م رأجتٝم٤م ومٚم٘مد

 .(4)ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمدٟمتل ؾم٤مرق ومٞمٝم٤م ورأج٧م

 ؾمٞم٥م اًمذي وهق حلل, سمـ ُم٤مًمؽ سمـ قمٛمرو صمامُم٦م أب٤م اعمحجـ ص٤مطم٥م ورأج٧م

 شمٕمٚمؼ إٟمام: ًمف ىم٤مل ًمف ومٓمـ وم٢من احل٤مج, ينق يم٤من اًمٜم٤مر: ذم ىمّمٌف جير ,(5)اًمًقائ٥م

 !سمف ذه٥م قمٜمف أهمٗمؾ وأن سمٛمحجٜمل,

                                                           

 ُم٤م اًمنماب ُمـ يً٘مقن احل٘مٞم٘مل اًمؼم أهؾ أن{: يم٤مومقرا ُمزاضمٝم٤م يم٤من يم٠مس ُمـ ينمسمقن: }شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ادواعمر»

ر هل٤م ويٌدد اًمدٟمٞم٤م, احلٞم٤مة ًمقاقم٩م ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ يًٙمـ .. اخلٌٞمث٦م اًمِمٝمقات ىمٚمقهبؿ قمـ ويٜمٗمل احلنات, أُمرا

 اًمذي اًمٜمٌع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم رسمقنؿم٤م أهنؿ{: شمٗمجػما  يٗمجروهن٤م اهلل قم٤ٌمد هب٤م ينمب قمٞمٜم٤مً : شمٕم٤ممم سم٘مقًمف واعمراد

ر ُمـ هم٤مُمض ه وهد سم٠مجدُّيؿ, يِم٘مقٟمف هؿ  !شؿم٤مء ُمـ ومٞمٚمٗمٝمؿ اجلٜم٦م, طم٘مٞم٘م٦م أها

 اًمذيـ أن{: وؾمٕمػما  وأهمالًٓ  ؾمالؾمؾ ًمٚمٙم٤مومريـ أقمتدٟم٤م إٟم٤م: }أي٦م هذه ُمـ واعمراد»: ش173ص» وىم٤مل

 سمٚم٤ٌمل ذم اًمٌالء ضمٝمد ومٞمٕم٤مٟمقن ٗمٕمؾ,اًم سمرداء اهلل يٌٚمقهؿ اًمٗم١ماد: صٛمٞمؿ ُمـ اهلل يٌٖمقن وٓ احلؼ, يرومْمقن

 ؿمدت يم٠منام إروٞم٦م, اًمِمقاهمؾ ذم ويٜمٝمٛمٙمـ إصٗم٤مد, ذم ي٘مرٟمقن ًمٙم٠مهنؿ طمتك وأواهه٤م, اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة

 ـمري٘م٦م وهل إٟمٙم٤مره٤م, ؾمٌٞمؾ ذم أظمرة سمح٘م٤مئؼ يتٕمٚمؼ ُم٤م يمؾ يٗمن اًمٜمٛمط هذا وقمغم ش..سم٤مٕهمالل أقمٜم٤مىمٝمؿ

 .سم٤معمرص٤مد هلؿ اهلل وًمٙمـ ًمإلؾمالم, ًمٙم٤مئديـا اًمّمقوملم ُمـ واًمٖمالة اًم٤ٌمـمٜم٦م, اًم٘مراُمٓم٦م

ٟم٦م أبق (1)  .قمقا

 .أمحد ٟم٤ًمئل, (2)

 .ُمًٚمؿ سمخ٤مري, (3)

 .أمحد ٟم٤ًمئل, (4)

 .سمٞمٝم٘مل ُمًٚمؿ, (5)
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 أطمديمؿ, ومٞم١مشمك اًمدضم٤مل, اعمًٞمح يمٗمتٜم٦م اًم٘مٌقر ذم شمٗمتٜمقن أنٙمؿ إزم أوطمل ىمد وأنف

 هق حمٛمد, هق: ومٞم٘مقل -اعمقىمـ أو– اعم١مُمـ وم٠مُم٤م اًمرضمؾ؟ هبذا قمٚمٛمؽ ُم٤م: ومٞم٘م٤مل

 ىمد ,ٟمؿ: ًمف ومٞم٘م٤ملش ُمرار صمالث» وأـمٕمٜم٤م وم٠مضمٌٜم٤م واهلدى, سم٤مًمٌٞمٜم٤مت ضم٤مءٟم٤م اهلل, رؾمقل

-اعمرشم٤مب أو– اعمٜم٤مومؼ وم٠مُم٤م اجلٜم٦م, ُمـ ُم٘مٕمدك هذا ص٤محل٤ًم: ومٜمؿ سمف, شم١مُمـ أنؽ ٟمٕمٚمؿ يمٜم٤م

 ؿمٞمئ٤مً  ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ؾمٛمٕم٧م أدري, ٓ: ومٞم٘مقلش اًمرواة سمٕمض ُمـ ىمٌٚمف وومٞمام ومٞمف اًمِمؽ

 ش.اًمٜم٤مر  ُمـ ُم٘مٕمدك هذا ُم٧م: وقمٚمٞمف قمِم٧م, اًمِمؽ قمغم أضمؾ:: ًمف ومٞم٘م٤مل: وم٘مٚم٧م

 .(1)اًم٘مؼم قمذاب ُمـ يتٕمقذوا أن ملسو هيلع هللا ىلص أُمرهؿ صمؿ

 .اًم٘مؼم وقمذاب اًمٜم٤مر, قمذاب ُمـ يتٕمقذ ذًمؽ سمٕمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٙم٤من: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 [.117-107ص اًمٙمًقف صالة صٗم٦م] 

                                                           

 .أمحد ٟم٤ًمئل, شمرُمذي, (1)





 لبعض وقعت أويام على لتهبيٌا

 الكسوف صالة يف االعالم
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 باالشتحباب ؿال من ظذ وافرد افؽسوف صالة وجوب

 ظؾقه اإلمجاع وادظى

 أي] اًمٕمج٤مًم٦م هذه وأطم٤مدي٨م ٕبح٤مث مجٕمل ٤مءأثٜم ذم قمثرت ًم٘مد[:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ُمـ -ؾمٝمقاً – وىمٕم٧م ظمٓمٞمئ٤مت سمٕمض قمغم[ اًمٙمًقف صالة ذم اهلل رمحف رؾم٤مًمتف

 :هل٤م يٜمتٌف مل ُمـ هب٤م يٖمؽم ٓ ًمٙمل قمٚمٞمٝم٤م: واًمتٜمٌٞمف هد شم٘مٞمٞمده٤م ومرأج٧م اًمٕمٚمامء, سمٕمض

 [:إظمٓم٤مء هذه ُمـ اإلُم٤مم ومذيمر]

 ُمًٚمؿ قمغم ذطمف ُمـش اًمٙمًقف صالة» ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىمقل

 .شؾمٜم٦م أهن٤م قمغم اًمٕمٚمامء وأمجعش:»6/198»

 ُمراشم٥م» طمزم اسمـ ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مٝمامش 3/378ش »اًمٜمٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين وشمٌٕمف

 ش.32ش »اإلمج٤مع

ع مل وًمذًمؽ سمقضمقهب٤م: اًم٘مقل إمم اعمت٘مدُملم سمٕمض ذه٥م وم٘مد ظمٓم٠م: وهذا  َيدَّ

ش ٗمتحاًم» ذم وم٘م٤مل ومٞمف, اخلالف طمٙمك سمؾ طمجر, اسمـ احل٤مومظ اعمزقمقم اإلمج٤مع

 ش:2/421»

 ُمتٗمؼ أُمر وهق ُمنموقمٞمتٝم٤م,:  أيش اًمِمٛمس يمًقف ذم اًمّمالة سم٤مب: »ىمقًمف

 وسح ُم١ميمدة, ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر اًمّمٗم٦م: وذم  احلٙمؿ ذم اظمتٚمػ ًمٙمـ قمٚمٞمف,

 أضمراه٤م أنف ُم٤مًمؽ قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ًمٖمػمه, أره ومل سمقضمقهب٤م,ش صحٞمحف» ذم قمقاٟم٦م أبق

 سمٕمض ٟم٘مؾ ويمذا أوضمٌٝم٤م, أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمٜمػم سمـ اًمزيـ وٟم٘مؾ. اجلٛمٕم٦م جمرى

 ش.واضم٦ٌم أهن٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمّمٜمٗمل

ٟم٦م أبق ىم٤مل وىمد: ىمٚم٧م  صالة وضمقب سمٞم٤منش:»2/366» صحٞمحف ذم قمقا

 ش.اًمٙمًقف

 اًمٍميح إُمر وومٞمٝمام اعمت٘مدُملم, قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد أيب طمدي٨م حتتف ؾم٤مق صمؿ

 ُم٤م إٓ هٜم٤م: ىمريٜم٦م وٓ ًم٘مريٜم٦م, إٓ اًمقضمقب إُمر ذم وإصؾ اًمٙمًقف, قمٜمد سم٤مًمّمالة
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 صٚمقات, اخلٛمس ذم اًمقاضم٤ٌمت اٟمحّم٤مر ُمـش 2/103ش »اًمًٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ذيمره

 قم٤مرض: ُٕمر اًمٙمًقف سمّمالة إُمر ٕن ىمريٜم٦م: يٙمقن ان ٟمٔمري ذم يّمٚمح ٓ وهذا

 اًم٘مقل ًمٙم٤من وإٓ اعمذيمقر, آٟمحّم٤مر ُمع شمتٕم٤مرض طمتك يقُمٞم٦م ؾم٤مدؾم٦م صالة ومٚمٞم٧ًم

 أهن٤م اًمّمحٞمح سمؾ يمذًمؽ, وًمٞمس اعمذيمقر, رضًمٚمتٕم٤م ظمٓم٠م: اًمٕمٞمديـ صالة سمقضمقب

 ٟمٗمًٝم٤م اًمدقمقى هبذه اطمت٩م ُمـ وأضم٤مبش 94-2/93» ٟمٗمًف اًمّمٜمٕم٤مين سمٞمٜمف يمام واضم٦ٌم

 حيتٛمؾ وسم٠منف اًمٕمدد, سمٛمٗمٝمقم اؾمتدٓل سم٠منف وأضمٞم٥م: »سم٘مقًمف اًمٕمٞمديـ صالة ؾمٜمٞم٦م قمغم

 ش.وًمٞمٚم٦م يقم يمؾ يمتٌٝمـ

 .اقمٚمؿ واهلل اًمٙمًقف, صالة سمقضمقب اًم٘مقل وم٤محلؼ

 يٗمٞمد ُم٤م ورود ومٚمٕمدم ؾمٜم٦م: يمقهن٤م وأُم٤مش: 1/213ش »اًمدراري» ذم يم٤ميناًمِمق ىم٤مل

 أُمر اًم٘مقل وهذا ُمًٜمقٟم٤مً  اعمٗمٕمقل يمقن قمغم زي٤مدة يٗمٞمد ٓ اًمٗمٕمؾ وجمرد اًمقضمقب,

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ُمتقاشمر -اًمٗمٕمؾ قمغم زائد أُمر وهق– إُمر وم٢من اإلُم٤مم: هذا ُمثؾ ُمـ قمج٥م

 اًمِمقيم٤مين؟ هؾذ ومٙمٞمػ احلدي٨م, سمٕمٚمؿ اعمٌتدئلم قمٜمد ُمٕمروف -شم٘مدم يمام–

 إٓ قمٚمٞمف: ورد رد إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: »ىم٤مل طمٞم٨م ُم٤مًمٙم٤مً  اإلُم٤مم اهلل ورطمؿ

 ومٜم٘مؾ ًمف: آظمر يمت٤مب ذم اًمقاوح اخلٓم٠م قمـ اًمِمقيم٤مين قم٤مد وىمدش اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م

 أنف اقمٚمؿ: اجلرار اًمًٞمؾ ذم ىم٤مل أنف قمٜمفش 1/156ش »اًمروو٦م» ذم ظم٤من طمًـ اًمّمديؼ

 إن: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذًمؽ وُمـ واًم٘مقل, ًمٗمٕمؾا: اًمٙمًقف صالة ذم هد اضمتٛمع ىمد

 ش.اعم٤ًمضمد إمم وم٤مومزقمقا  رأجتٛمقه٤م وم٢مذا.. اهلل آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 وىمع ُمـ ىمٞمؾ ُم٤م ص٩م وم٢من اًمقضمقب, واًمٔم٤مهرش وادقمقا  ومّمٚمقا : »رواي٦م وذم

 ش.ومال وإٓ ص٤مروم٤ًم, يم٤من اًمقضمقب, قمدم قمغم اإلمج٤مع

 صحٞمح, همػم اعمذيمقر إلمج٤معا أن اًمث٤مين, اخلٓم٠م ذم ؾمٌؼ مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد: ىمٚم٧م

 .اًمقضمقب ومث٧ٌم

 [.125-119 ص اًمٙمًقف صالة صٗم٦م] 
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 ممـدة شـة باهنا افؼول وضعف افؽسوف صالة وجوب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمٙمًقف صالة وُمـ 

 .واًمٜم٤ًمءش ٤ملاًمرضم طمؼ ذم ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اًمٙمًقف صالة أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ: »ىمقًمف

 :أُمران ومٞمف: ىمٚم٧م

ٟم٦م أبق ىم٤مل وم٘مد ُمٜم٘مقو٦م آشمٗم٤مق دقمقى: إول  :398/  2ش صحٞمحف» ذم قمقا

 ش.اًمٙمًقف صالة وضمقب سمٞم٤من»

 رأجتٛمقه٤م وم٢مذا: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف هب٤م إُمر ذم اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ؾم٤مق صمؿ

 ش.ومّمٚمقا 

 :308/  2 ومٞمف ىم٤مل وم٢مٟمفش صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ صٜمٞمع فم٤مهر وهق

 .. ش..واًم٘مٛمر اًمِمٛمس يمًقف قمٜمد سم٤مًمّمالة ُمرإ سم٤مب»

 ظمزيٛم٦م اسمـ أؾمٚمقب ُمـ اعمٕمٚمقم وُمـ هب٤م إُمر ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض أجْم٤م وذيمر

 يمت٤مسمف أبقاب ذم ذًمؽ يٌلم اًمقضمقب ًمٖمػم قمٜمده إُمر يٙمقن طملم أنفش صحٞمحف» ذم

 :527/ 2ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ ظمالف ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م

ٟم٦م أبق وسح ُم١ميمدة ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر»  ومل سمقضمقهب٤مش صحٞمحف» ذم قمقا

 أيب قمـ اعمٜمػم سمـ اًمزيـ وٟم٘مؾ اجلٛمٕم٦م جمرى أضمراه٤م أنف ُم٤م قمـ طمٙمل ُم٤م إٓ ًمٖمػمه أره

 ش.واضم٦ٌم أهن٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمّمٜمٗمل سمٕمض ٟم٘مؾ ويمذا أوضمٌٝم٤م أنف طمٜمٞمٗم٦م

   :ي٠ميت ح٤م دًمٞمال إرضمح وهق: ىمٚم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مءت اًمتل اًمٙمثػمة اُمرًمألو إهدار ومٞمف وم٘مط اًمًٜمٞم٦م اًم٘مقل أن: وأظمر 

 إمم وُم٤مل. اًمقضمقب وهق أٓ إصٚمٞم٦م دًٓمتٝم٤م قمـ هل٤م ص٤مرف أي دون اًمّمالة هذه ذم

ش اًمٜمدي٦م اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ وأىمره 323/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين هذا
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ش اعمحغم» يمت٤مسمف ذم يتٕمرض مل أنف طمزم اسمـ ُمـ واًمٕمج٥م. شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق

 سم٤مًمغ سمتٗمّمٞمؾ صالُت٤م يمٞمٗمٞم٦م قمـ وم٘مط شمٙمٚمؿ وإٟمام اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمّمالة هذه طمٙمؿ نًمٌٞم٤م

 .طمٙمٛمٝم٤م ذم ُمذه٥م سمٞم٤من قمـ ذًمؽ ومِمٖمٚمف إًمٞمف يًٌؼ مل سمام ومٞمف ضم٤مء وًمٕمٚمف

 ([261) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افؽسوف صالة وجوب ظدم ظذ اإلمجاع دظوى رد

 صالة وضمقب قمدم قمغم أي] هذه اإلمج٤مع دقمقى شمّمح وٓ: اإلمام ؿال

ٟم٦م أبق شمرضمؿ وم٘مد ,[ٙمًقفاًم  صالة وضمقب سمٞم٤منش : »366/  2ش »صحٞمحف» ذم قمقا

 احل٤مومظ ذيمر وىمد هب٤م, ًمألُمر اعمتْمٛمٜم٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ومٞمف ؾم٤مق صمؿ ,شاًمٙمًقف

 ُم١ميمدة, ؾمٜم٦م أهن٤م قمغم وم٤مجلٛمٝمقرش : » 421/  2» ىم٤مل طمٙمٛمٝم٤م, ذم اًمٕمٚمامء اظمتالف

 أنف ُم٤مًمؽ, قمـ طمٙمل ُم٤م ٓإ ًمٖمػمه: أره ومل سمقضمقهب٤م,ش صحٞمحف» ذم قمقاٟم٦م أبق وسح

 ٟم٘مؾ ويمذا أوضمٌٝم٤م, أنف طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمٜمػم سمـ اًمزيـ وٟم٘مؾ اجلٛمٕم٦م, جمرى أضمراه٤م

 ش.واضم٦ٌم أهن٤م احلٜمٗمٞم٦م ُمّمٜمٗمل سمٕمض

 (410/ 1) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 افؽسوف صالة حؽم

  اًمٙمًقف؟ صالة طمٙمؿ ُم٤م: افسائل

 تقاردًم واضم٥م ومٝمق اًمٙمًقف صالة سم٤مٕطمرى أو اخلًقف صالة أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .آؾمتح٤ٌمب إمم اًمقضمقب قمـ إُمر حيٛمؾ هٜم٤مك دًمٞمؾ وٓ قمٚمٞمٝم٤م, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أواُمر

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 افؽسوف صالة صػة بلن افؼائل ادذهب ضعف

 واجلؿعة ـافعقد

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 اًمٕمٞمد صالة هٞمئ٦م قمغم ريمٕمت٤من اًمٙمًقف صالة أن إمم ٦مطمٜمٞمٗم أبق وذه٥م: ىمقًمف

 ٟمحق اًمٙمًقف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م صغم: ىم٤مل سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن حلدي٨م واجلٛمٕم٦م

 وذم. اًمِمٛمس دمٚم٧م طمتك اهلل وي٠ًمل ريمٕمتلم ريمٕمتلم ويًجد يريمع صالشمٙمؿ

 صالة يم٠مطمدث ومّمٚمقه٤م ذًمؽ رأجتؿ إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اهلالزم ىمٌٞمّم٦م طمدي٨م

 .واًمٜم٤ًمئل أمحد رواهش. اعمٙمتقسم٦م ُمـ صٚمٞمتٛمقه٤م

 يمام ُمْمٓمرب وم٢مٟمف سمّمحٞمح ًمٞمس احلدي٨م ٕن صحٞمح همػم اعمذه٥م هذا: ىمٚم٧م

 ومال اصمٜملم ُمٜمٝم٤م اعم١مًمػ ذيمر وىمد اًم٤ٌمب ذم اًمقاردة اًمّمحٞمح٦م ًمألطم٤مدي٨م وخم٤مًمػ ي٠ميت

 .يٕم٤مروٝمام ُم٤م إمم يٚمتٗم٧م

 صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صغم يمٞمػ» يمت٤مب ذم ذًمؽ ذم اًم٘مقل طم٘م٘م٧م وىمد

 قمٚمٞمٝم٤م وىمٗم٧م اًمتل اًمٙمًقف أطم٤مدي٨م مجٞمع ومٞمف مجٕم٧م وىمد ؾمٜملم ُمٜمذ أخٗمتفش فاًمٙمًق

 ذيمرت سم٠من ظمتٛمتف صمؿ يّمح ٓ وُم٤م ُمٜمٝم٤م يّمح ُم٤م وسمٞمٜم٧م وأخٗم٤مفمٝم٤م ـمرىمٝم٤م وشمتٌٕم٧م

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤ميب ٟمًؼ قمغم سمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ممزوضم٤م ُمٜمٝم٤م صح ُم٤م ظمالص٦م

 .وـم٤ٌمقمتف شمٌٞمٞمْمف زم اهلل ينش اًمتًٚمٞمؿ إمم اًمتٙمٌػم ُمـ

 واطمد طمدي٨م مه٤م وىمٌٞمّم٦م اًمٜمٕمامن طمدي٨م أن ومٞمف طم٘م٘م٧م ُم٤م مجٚم٦م ذم طم٘م٘م٧م دوىم

 شم٤مرة ومٙم٤من ىمالسم٦م أبق روايتف ذم اوٓمرب - هلام اعمّمٜمػ ؾمٞم٤مق ُمـ يٌدو ح٤م ظمالوم٤م -

 أو سمِمػم اسمـ اًمٜمٕمامن قمـ: وشم٤مرة اهلالزم ىمٌٞمّم٦م قمـ: وشم٤مرة سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامن قمـ: ي٘مقل

 .همػمه أو اهلالزم ىمٌٞمّم٦م قمـ: وشم٤مرة همػمه

 وؿمامل: »رواي٦م ذم زادش ريمٕمتلم ريمٕمتلم: »ىمقًمف ذًمؽ ُمـ أجْم٤م ُمتٜمف ذم اوٓمرب وىمد

 .131/  3ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» اٟمٔمرش. قمٜمٝم٤م وي٠ًمل: سمدل ويًٚمؿ: » أظمرى وذمش. قمٜمٝم٤م
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 احلدي٨م وٕمػ قمغم دًمٞمؾ آوٓمراب أن احلدي٨م ُمّمٓمٚمح قمٚمؿ ذم اعم٘مرر وُمـ

 !اًمّمحٞمح٦م؟ ٤مدي٨مإطم سمف يٕم٤مرض أن إذن يّمٚمح ومٙمٞمػ ًمف راويف وٌط وقمدم

 ([262) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افؽسوف صالة رـوظات ظدد

 وم٠مىمؾ, يمثػما  اظمتالوم٤م اًمٙمًقف صالة ريمققم٤مت قمدد ذم إطم٤مدي٨م اظمتٚمٗم٧م وىمد

, ريمققم٤مت مخ٦ًم ىمٞمؾ ُم٤م وأيمثر, ريمٕمتلم ُمـ ريمٕم٦م يمؾ ذم واطمد ريمقع روى ُم٤م

 اًمث٤مسم٧م وهق, ضم٤مسمر قمـ اًمزسمػم أبك طمدي٨م ذم يمام ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمققم٤من أنف واًمّمقاب

. قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وهمػمه٤م قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمّمحٞمحلم ذم

 ُم٤م خلّم٧م صمؿ وظمرضمتٝم٤م ومٞمف اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومجٕم٧م, ذًمؽ ذم اًم٘مقل طم٘م٘م٧م وىمد

 . قمٜمدى ضمزء ذم ُمٜمٝم٤م صح

 [262 رىمؿ حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 افؽسوف صالة يف اجلفر وجوب

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق دشق افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

ر سم٤مًم٘مراءة اجلٝمر وجيقز: »ىمقًمف   ش.هب٤م واإلها

 وىمد واطمدة ُمرة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صاله٤م إٟمام اًمٙمًقف صالة أن اعمت٘مرر: ىمٚم٧م

 ُمرضمقطم٤م ًمٙم٤من صم٧ٌم وًمق يٕم٤مروف ُم٤م يث٧ٌم ومل اًمٌخ٤مري ذم يمام هب٤م ضمٝمر أنف صح

 ُمـ قمٜمف يّمح مل وُم٤م اجلٝمر ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صح ُم٤م سملم اعم١مًمػ يًقي إذن ومٙمٞمػ

ر؟    .ومتذيمره اًمٜمقازل ذم اًم٘مٜمقت ذم اًم٘مقل هذا ُمثؾ ًمف ؾمٌؼ وىمد اإلها

 ([263) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 افؽسوف صالة يف افقدين رؾع

 .اًمٙمًقف صالة ذم ًمٞمديف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رومع صح: [ اإلمام ؿال]

 (14/1/312) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؿساخل افصؾوات من واحدة مع افؽسوف صالة تعارضت إذا

 ادػروضة

 اًمٗمجر, ـمٚمقع سمٕمد ظمًقومف زم شمٌلم إن اًم٘مٛمر, ظمًقف ذيمرت أن٧م ح٤م :مداخؾة

 أن سمٕمد اًمٗمجر, ُأصكم أن سمٕمد ُأَصكمِّ  هؾ اًمِمٝمر, هذا ذم وم٤مت اًمذي اخلًقف هق يمام

 اًمٗمجر؟ صالة سمٕمد اًمٙمًقف أصكم اًمٗمريْم٦م, أؤدي

 ًقف,واخل اًمٙمًقف ُمـ يمالً  أن اجلٛمٞمع قمغم فمٜمل ذم خيٗمك ٓ: أىمقل: افشقخ

ٞم٤ًم, يٙمقن أن وسملم ضمزئٞم٤ًم, يٙمقن أن سملم خيتٚمػ  هذه وسملم ٟمِّْمِٗمٞم٤ًم, يٙمقن أن وسملم يُمٚمِّ

 .يمثػمة درضم٤مت اعمراشم٥م

 ٓ ضمزئٞم٤مً  يم٤من إذا اًمٙمًقف أو اخلًقف أن هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ واًمٖمرض 

 .وزُمٜمف أُمُده يٓمقل

 إومْمؾ, ولإ اًمقىم٧م ذم اًمٗمجر صالة أداء سملم إُمر شمٕم٤مرض إذا: احل٤مًم٦م هذه ومٗمل 

 .أُمُده يٓمقل ٓ: أي ضمزئل ٕنف اًمٙمًقف: أو اخلًقف صالة شمٗمقشمف أن وسملم

 اًمّمالة يّمكم صمؿ اخلًقف, صالة أو اًمٙمًقف صالة ُيَّمكم يٌدأ: احل٤مًم٦م هذه ذم 

 اًمٕمٍم: أو اًمٔمٝمر صالة اًمٜمٝم٤مر ذم ُمثالً  يم٤من إن اًمٗمجر, صالة ظمًقف, ُمثالً  يم٤من إن

 ..اًمٙمًقف صالة ٕن

 سمّمالة ومٞمٌدأ ضمزئٞم٤مً  يم٤من إذا اًمٗمجر, وىم٧م ذم وىمع اًمذي ًمٚمخًقف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .اخلًقف صالة شمٗمقت أن ظمِمٞم٦م اًمٗمجر, سمّمالة صمؿ اخلًقف,
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ٞم٤مً  يم٤من إذا أُم٤م   صمؿ اًمقىم٧م, ذم اًمٗمجر صالة ومتّمغم وأيمثر, ؾم٤مقمتلم ي٠مظمذ ومٝمق يُمٚمِّ

 .اخلًقف سمّمالة ُيَثٜمَّك

 صالة صٚمٞمٜم٤م إذا إٟمف -ًمٚم١ًمال اًمداومع هق اًم٘مقل هذا أن وأفمـ- هٜم٤م ي٘م٤مل وٓ

 اؾمتدًٓٓ  صالة, وىم٧م ًمٞمس هذا إن اخلًقف, صالة ذًمؽ سمٕمد صٚمٞمٜم٤م صمؿ اًمٗمجر,

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف

 ش.اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر, سمٕمد صالة ٓ: »اهلل رؾمقل صدق: ومٜم٘مقل

ّمف واًمذي اعمخّمقص, اًمٕم٤مم ُمـ اًمٜمص هذا: وًمٙمـ   ػمةيمث ٟمّمقص ظَمّمَّ

 أو اهلٜمد ذم إوم٤موؾ احلدي٨م قمٚمامء أطمد ظم٤مص يمت٤مب ذم مجٕمٝم٤م ىمد يم٤من ضمدًا, ويمثػمة

 إقمالم: )ؾمامه اًمذي يمت٤مسمف ذم( آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ اًمديـ سمِمٛمس) اعمٕمروف اًم٤ٌميمًت٤من, ذم

 (.اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم, أهؾ

ض ومٝمٜم٤م  يّمٚمٞمٝم٤م هؾ جر,اًمٗم ىمٌؾ وم٤مشمتف عمـ اًمٗمجر, ؾمٜم٦م أداء قمـ حَتَدصمف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم شَمَٕمرَّ

 ش. اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمع اًمٗمجر سمٕمد

ّم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٌٞم٤من شمٕمرض اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه : ومت٤مُمف احلدي٨م, هذا ظَمّمَّ

 ش.اًمِمٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمٍم, سمٕمد صالة وٓ»

 اإلُم٤مم ُمذه٥م شمرضمٞمح إمم وصؾ أنف -اعمخّمّم٤مت ُمـ- ذًمؽ ُمـ يم٤من 

 اًمّمالة وقمـ اًمٗمجر سمٕمد اًمّمالة قمـ اًمٜم٤مهل احلدي٨م هذا سم٠من ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل,

 ,شإؾم٤ٌمب ذوات سم٤مًمّمٚمقات: »وم٠موقم٧م مجٕم٧م سمٙمٚمٛم٦م خمّمص قم٤مم هق اًمٕمٍم, سمٕمد

 اًمّمالة, ووم٤مشم٧م اًم٥ًٌم وم٤مت اًمّمالة هذه شُمريم٧م إذا ؾم٥ٌم, هل٤م قمرض صالة ومٙمؾ

 .اًم٥ًٌم وضمقد سم٥ًٌم شمّمغم ومٝمل

 ظمٓم٥م طمٞمٜمام أُمتف اًمًالم قمٚمٞمف قلاًمرؾم أُمر اًم٘مٛمر, ظمًقف صدد ذم أن ومٜمحـ 

 أن: ضم٤مهٚمٞم٦م قم٘مٞمدة قمٜمدهؿ ويم٤من اًمًالم, قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ اسمٜمف ُم٤مت يقم أصح٤مسمف ذم

 اسمـ اًمرؾمقل اسمـ قمٔمٞمؿ, ؿمخص ًمقوم٤مة ذًمؽ وم٢مٟمام ظمًٗم٤م: أو يمًٗم٤م إذا واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 عمقت شمٜمٙمًٗم٤من ٓ اهلل, آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس إن: »ىم٤مئالً  ظمٓمٌٝمؿ إسمراهٞمؿ,
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, ذًمؽ رأجتؿ وم٢مذا حلٞم٤مشمف, وٓ أطمد  شوشَمَّمدىمقا  وَمَّمٚمهقا

 .واخلًقف اًمٙمًقف سمّمالة اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر ىمد: وم٢مذاً 

 .وىمتٝم٤م ذه٥م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هلذه اعمًٚمؿ ُيّمؾِّ  مل وم٢مذا 

 اًمّمٚمقات أن إمم إلُم٤مُمٝمؿ, شمٌٕم٤مً  اًمِم٤مومٕمٞم٦م, قمٚمامء اٟمتٝمك وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ُمـ 

 اًمٙمًقف صالة إذاً  ذًمؽ ُمـ اعمٙمروه٦م, إوىم٤مت ذم شُمٙمره ٓ ومٝمل أؾم٤ٌمب, هل٤م اًمتل

 .اخلًقف وصالة

 اومؽموٜم٤م يمام وىمتٝم٤م, همػم ذم اًمّمالة يّمكم سم٠من اجلٛمع سملم إُمر دار إذا وًمٙمـ 

 يم٤من إذا وًمٙمـ أضمقد, ومٝمذا اًمٗمجر, سمّمالة ُيَثٜمِّل صمؿ اخلًقف, صالة يّمكم: أي آٟمٗم٤ًم,

 ىمد ٕهن٤م اًمٗمجر: صالة دسمٕم اخلًقف صالة أداء ذم يمراه٦م ومال هذا, إٓ يٛمٙمـ ٓ

 .وشمٓمقل شمٓمقل

 وأمهٚمٝم٤م اًمٜم٤مس, أيمثر ضمٝمٚمٝم٤م إؾمػ ُمع واخلًقف اًمٙمًقف صالة وؾمٜم٦م 

 ضم٤مء يمام ضمدًا, وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ٕهن٤م هؿ: ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ يمٚمٝمؿ اجلٛمٝمقر

 .اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ذًمؽ

 ش 00:  20:  00/ 246/واًمٜمقر اهلدى» 

   (00:  23 : 45/ 246/واًمٜمقر اهلدى) 

رُ  هل  افؽسوف ظـد وافدظاء وافصدؿة بافصالة ملسو هيلع هللا ىلص افـبي َأم 

 افثالثة األمور هذه وجوب يػقد واخلسوف

 إهن٤م: ىمٚمتؿ اًمٙمًقف, صالة قمـ حتدصمتؿ قمٜمدُم٤م اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم: افسائل

 رأجتٛمقه٤م وم٢مذا أطمد, عمقت يٜمٙمًٗم٤من ٓ واًم٘مٛمر اًمِمٛمس» سمحدي٨م واؾمتدًمٚمتؿ واضم٦ٌم

 اًمتّمدق؟ سمقضمقب ُيٗمٞمد احلدي٨م هذا هؾ: يٕمٜملش ىمقا وشَمَّمدَّ  وَمَّمٚمهقا 

 ش.وادقمقا  وشمّمدىمقا  صٚمقا » واضم٥م, ومٝمق ومٞمف ضم٤مء ُم٤م يمؾ: اًمِمٞمخ
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 !واضم٥م؟ يمٚمف: اًم٤ًمئؾ

 ٟمزداد ٕنٜم٤م هلل: واحلٛمد أىمقًمف وأن٤م جي٥م يمٚمف هذا, ذم إؿمٙم٤مل وأيه : اًمِمٞمخ

سم٤مً  سم٤مًمقاضم٥م  .اهلل إمم شَمَ٘مره

 (00: 27:  41/ 376/واًمٜمقر اهلدى) 



 التسابيح صالة بكتا
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 افتسابقح صالة يف افوارد احلديث

 وٕمٞمػ؟ اًمّمالة هذه ذم اًمقارد احلدي٨م أن صحٞمح  هؾ اًمت٤ًمسمٞمح صالة :مداخؾة

 اظمتالوم٤مً  ومٞمف احلدي٨م قمٚمامء اظمتٚمػ طم٘مٞم٘م٦مً  اًمت٤ًمسمٞمح صالة[ طمدي٨م] : افشقخ

 :ىم٤مل ُمـ وومٞمف وٕمٞمػ, إٟمف: ىم٤مل ُمـ وومٞمف ُمقوقع, طمدي٨م إٟمف: ىم٤مل ُمـ ومٗمٞمف يمٌػماً,

 .صحٞمح إٟمف: ىم٤مل ُمـ وومٞمف طمًـ, إٟمف

 احلًـ ُمـ يمالًّ  وأنّ  واًمّمحٞمح احلًـ سملم اًمٗمرق هق ُم٤م اإلـم٤مًم٦م: يٕمٜمل أريد وٓ

 صحٞمح إمم يٜم٘مًؿ واًمّمحٞمح ًمٖمػمه, طمًـ وإمم ًمذاشمف طمًـ إمم يٜم٘مًؿ واًمّمحٞمح

 ُمقوقع, طمدي٨م إٟمف: ىم٤مل ُمـ إٟمف يمالُم٤مً  أىمقل أن اعمٝمؿ ًمٙمـ ًمٖمػمه, وصحٞمح ًمذاشمف

 إول, ُمـ ىمري٥م ومٝمق وٕمٞمػ إٟمف: ىم٤مل وُمـ سمٕمٞمدًا, اًمّمقاب قمـ ؿمتطوا سم٤مًمغ وم٘مد

 إٟمف: ىم٤مل ُمـ ىمقل وسملم طمًـ إٟمف: ىم٤مل ُمـ ىمقل سملم يدور احلدي٨م أن اًمّمقاب إٟمام

 .قمٜمدٟم٤م اًمراضمح هق وهذا صحٞمح,

 :اصمٜملم وضمٝملم ُمـ أو اصمٜملم ـمري٘ملم ُمـ ضم٤مءت واًمّمح٦م

ش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ـمرق ُمـ ضم٤مء اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمدي٨م أن: إول اًمقضمف

 ُيَ٘مّقي سمٕمْم٤ًم, سَمْٕمُْمٝم٤م َيُِمده  سم٤محلدي٨م اًمٕمٚمؿ أهؾ ومٞمٝم٤م ي٘مقل اًمًٜم٦م, يمت٥م ُمـ وهمػمه

 ُمـ سمٕمض ومٞمٝمؿ وإٟمام سم٤مًمٙمذب, ُُمتَّٝمؿ هق ُمـ أو يمذاب هق ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٕنف سمٕمْم٤ًم:

ـْ  احلٗمظ ومزء طمٗمٔمٝمؿ, ذم شمٙمٚمؿ  ضم٤مءت وىمد ومٙمٞمػ ًمف, ؿم٤مهد سمٛمجلء ظمٓم١مه ي١مَُم

 .أول وضمف ُمـ هذا ٤ًمسمٞمح,اًمت صالة حلدي٨م ؿمقاهد

 روى وممـ اًمًٚمػ أئٛم٦م يم٤ٌمر سمٕمض احلدي٨م هبذا قمٛمؾ ىمد أنف: آظمر وضمف وُمـ

 اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم ؿمٞمقخ ُمـ ؿمٞمخ هق اًمذي اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وهق أٓ احلدي٨م هذا

 .سمف يٕمٛمؾ مل صحٞمح٤مً  اإلُم٤مم هذا قمٜمد احلدي٨م هذا يٙمـ مل ومٚمق طمٜمٌؾ, سمـ أمحد

 اعمًٚمؿ قمغم يٜمٌٖمل صحٞمح طمدي٨م إٟمف احلدي٨م, هذا ذم اًمٕمٚمامء فىم٤مًم ُم٤م اًمّمقاب: وم٢مذاً  

ة وًمق سمف يٕمٛمؾ أن  مخ٦ًم ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمٕم٤مت أرسمع يّمكم أن وذًمؽ طمٞم٤مشمف, ذم واطمدةً  َُمرَّ
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 اعمجٛمقع يٙمقن قمنمة قمنمة إريم٤من سم٘مٞم٦م وذم قمنم مخ٦ًم اًم٘مٞم٤مم ذم شمًٌٞمح٦م, وؾمٌٕملم

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف اعمِم٤مر احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ًمف ُمٖمٗمرة شمٙمقن وم٢مهن٤م شمًٌٞمح٦م, صمالصمامئ٦م

 (..: 21:  47/   75/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ضعػه من ظذ وافرد افتسابقح صالة حديث ظذ افؽالم

 اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم سمٕمض وم٢مذا اًمتًٌٞمح, صالة طمدي٨م وٟمتدارس ٟمراضمع يمٜم٤م :مداخؾة

 اعمتـ, قمـ يتٙمٚمٛمقن ومٙم٤مٟمقا  اًمًٜمد شمدارؾمٜم٤م قمٜمدُم٤م رء احلدي٨م هذا ذم ي٘مقًمقن يم٠مهنؿ

 ُمٕمت٤مدة, وٓ ص٤مدىم٦م هٞمئ٦م هل٤م ي٠مت مل هذه اًمّمالة ٕن ومٞمف, ىُمِدَح  اعمتـ أن يمرونويذ

  اعمتـ؟ ذم أطمد شمٙمٚمؿ هؾ وم٤مًم١ًمال

 . سمٕمْمٝمؿ قمـ ٟم٘مٚم٧م يمام سمٕمْمٝمؿ, شَمَٙمّٚمؿ: افشقخ

  اعمتـ؟ ذم شمٙمٚمؿ يٕمٜمل :مداخؾة

 . سمٕمْمٝمؿ قمـ أن٧م شمٙمٚمٛم٧م يمام سمٕمْمٝمؿ شمٙمٚمؿ: أىمقل اعمتـ, ذم شمٙمٚمؿ أىمقل ُم٤م: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 اًمث٤مسمت٦م, اعمٕمرووم٦م اًمّمالة هٞمئ٤مت خت٤مًمػ اًمّمالة هذه إن ىم٤مًمقا  يٕمٜمل ٟمٕمؿ,: افشقخ

 . ىم٤مًمقه اًمذي هق هذا

  اًمٗمـ؟ هذا ذم اعمٕمرووملم أو اعمِمٝمقريـ ُمـ :مداخؾة

 . شمٞمٛمٞم٦م اسمـ إُم٤مُمٜم٤م: افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 . اجلقزي اسمـ ىمٌٚمف وُمـ: افشقخ

 . اعمقوققم٤مت ذم هذا. ٟمٕمؿ :مداخؾة

 ىمٞمٛم٦م وٓ ُمٜمٓم٘مٞم٦م, قم٘مٚمٞم٦م قمٚم٦م اًمِٕمٚم٦َّم هذه ٕن. ُمردود يمالُمٝمؿ ًمٙمـ. أجقه: افشقخ

 . اًمٙمًقف صالة صٗم٦م ُمٕمل شمذيمر ًمٕمٚمؽ احلديثٞم٦م, اعمتقن ٟم٘مد ذم هل٤م
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 . ٟمٕمؿ :مداخؾة

 يمؾ قمغم مَتَٞمَّزت صالة ومٝمذه ريمققم٤من, ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمٕمت٤من وأهن٤م: افشقخ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ سمذًمؽ احلدي٨م صمٌقت سمٕمد يي ومامذا اعمٕمٝمقدة, اًمّمٚمقات

 .إـمالىم٤مً  اًمٜم٘مد هذا يي ومام اًمٙمٞمٗمٞم٦م, هلذه احلٜمٗمٞم٦م خم٤مًمٗم٦م رهمؿ قمغم واًمًالم,

 طمٞم٨م ُمـ إي٤مه٤م ٟم٘مده يٙمقن أن إطم٤مدي٨م ٟم٘مد إمم يتقضمف طمديثل يمؾ قمغم جي٥م 

 .ُمتقهن٤م طمٞم٨م ُمـ ٓ إؾمٜم٤مده٤م

 إن داًمٜم٤مىم يتقضمف طمٞمٜمئذٍ  إؾمٜم٤مده, طمٞم٨م ُمـ ُم٤م طمدي٨م احلدي٨م, يث٧ٌم مل إذا وًمٙمـ 

 .ُمتٜم٤مً  ُمٜمٙمراً  ؾمٜمداً  وٕمٞمٗم٤مً  احلدي٨م ومٞمّمٌح أجْم٤ًم: اعمتـ ٟم٘مد إمم ُمٜمٓمؼ قمٜمده يم٤من

 يمت٥م ُمـ وهمػمه٤مش اًمّمالح اسمـ ُم٘مدُم٦م» ذم ضم٤مء سمام همػمك أو أن٧م شمٖمؽم أن وإي٤مك 

 .صحٞمح همػم وُمتٜمف صحٞمح٤مً  احلدي٨م إؾمٜم٤مد يٙمقن ىمد أنف اعمّمٓمٚمح,

 ُمـ وٓسمد واىمٕمف, ذم ح٤مً صحٞم ًمٞمس إـمالىمف قمغم اًمٙمالم هذا ٕن إي٤مك: صمؿ إي٤مك 

 قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض صحٞمح إؾمٜم٤مده يٕمٜمل سم٠من وذًمؽ اًمٙمالم, يًت٘مٞمؿ طمتك سمت٠مويٚمف شمرىمٞمٕمف

 ىم٤مل اإلؾمٜم٤مد يٙمقن وم٘مد ُيَٕمّؾ, وٓ ُيَِمذّ  ٓ أن ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمّمحٞمح اًمًٜمد ذوط سمٕمض

 . اًمٕمٚم٦م ًمف شمتٌلم مل ٕنف ُمٕمذور وهق صحٞمح, إؾمٜم٤مده ومالن ومٞمف

ؿ وم٤مًمٕمٚم٦م: اًمِمٞمخ ًَّ  ختٗمك اًمتل هل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٕمٚم٦م ظمٗمٞم٦م, وقِمّٚم٦م ضَمٚمِّٞم٦م قِمٚم٦َّم: ىمًٛملم إمم شُمَ٘م

 احلدي٨م إؾمٜم٤مد يٙمقن ىمد: ىم٤مئٚمٝمؿ ىم٤مل وم٢مذا همػمهؿ, قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػم قمغم

 . اًمت٠مويؾ هبذا ومٝمق صحٞمح٤مً 

 وضمقد ٓ هذا وٕمٞمٗم٤ًم, ُمٜمٙمراً  اعمتـ ويٙمقن قمٚم٦م, أي ُمـ ؾم٤ممل صحٞمح إؾمٜم٤مد أُم٤م

 إمم اًمٜم٤مىمد يتقضمف أن -آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام- ومٞمٜمٌٖمل احل٘مٞم٘م٦م, هذه ٧مقمروم إذا اًمدٟمٞم٤م, ذم ًمف

 ـمري٘م٤مً  وَمَتْحٜم٤َم وإٓ اعمتـ, ؾمٚمؿ اًمًٜمد ؾمٚمؿ وم٢مذا اإلؾمٜم٤مد, ًمٜم٘مد احلدي٨م

 يمثػمة أطم٤مدي٨م وضمدوا ٕهنؿ وم٘مط, اًم٘مرآن ؾمقى ًمٞمس اإلؾمالم أن يدقمقن أن٤مس قمغم

 اعمٕم٤مسيـ سمٕمض ٞمفيًٛم اًمذي اعمتقن ُمـ اًمٜم٘مد سم٤مب ومتحقا  طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م صحٞمح٦م, همػم

 . اًمداظمكم سم٤مًمٜم٘مد اعمتـ ٟم٘مد يًٛمقنش اًمداظمكم سم٤مًمٜم٘مد» اعمًتنمىملم ًمٚمٙمٗم٤مر اعمَُ٘مٚمِّديـ
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ٕمقا  ومٚمام َٚمؿ مل اًمٜم٘مد ذم شَمَقؾمَّ ًْ  وًمذًمؽ ضمدًا, اًم٘مٚمٞمؾ اًم٘مٚمٞمؾ إٓ احلدي٨م ُمـ هلؿ َي

 .اًم٘مرآن سم٤مؾمؿ اإلؾمالم قمـ ومخرضمقا  سم٤مًم٘مرآن وايمتٗمقا  اًم٘مٚمٞمؾ هذا قمـ أقمروقا  أجْم٤مً 

 قمٜمدي وهق ،احلسن ُمرشم٦ٌم قمـ يٜمزل ٓ اًمت٤ًمسمٞمح طمدي٨م: اًمٙمالم ص٦مظمال 

 اًمًٚمػ أئٛم٦م أطمد أن اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٕمٚمؿ أن ذًمؽ ذم ويٙمٗمل ـمرىمف, سمٛمجٛمقع صحٞمح

 اًمتل اًمّمالة هذه يّمكم يم٤من أمحد, اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم ؿمٞمخ اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد وهق

 .ُمٜمٙمر أو ؿم٤مذ سمحدي٨م يًٛمقه٤م أن ُمتٜم٤مً  يٜم٘مدوهن٤م اًمذيـ اًمٜم٤مس أوئلؽ يريد

 اًمْمٕمػ إٓ ومٞمف ًمٞمس وسمٕمْمٝم٤م يمثػمة, ـمرق ُمـ ضم٤مء وىمد احلدي٨م هذا ومٛمثؾ 

 قمـ اًمٙمالم ُمـ يٜم٘مؾ سمام شمٖمؽم ومال اإلُم٤مم ذًمؽ سمف قمٛمؾ وىمد سمٛمثٚمف يت٘مقى اًمذي اًمٞمًػم

 . سم٤مًمٜمٙم٤مرة اإلؾمٜم٤مد قمغم احلٙمؿ ذم أو أؾم٤مٟمٞمده٤م شمْمٕمٞمػ ذم اإلؾمالم أئٛم٦م سمٕمض

 . قمٜمدي ُم٤م هذا

 (00:  52:  32/ 224/واًمٜمقر اهلدى) 

   (01:  01:  20/ 224/واًمٜمقر اهلدى) 

 (00:  00:  01/ 225/واًمٜمقر اهلدى) 

 افتسابقح صالة حؽم

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم وهؾ ُمًتح٦ٌم, هل هؾ اًمت٤ًمسمٞمح صالةُ : اًم٤ًمئؾ 

 أن يًتح٥م ومٞمٝم٤م, ُُمَرهّم٥م اًمت٤ًمسمٞمح صالة: اعم٤ٌمرك اسمـ ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م, داوم أنف واًمًالم

 دًمٞمٚمٝم٤م؟ هق ومام يمذًمؽ يم٤مٟم٧م وم٢من قمٜمٝم٤م, يتٖم٤مومؾ وٓ طملم يمؾ ذم ٤ميٕمت٤مده

 ًمٙمـ ؿمخّمٞم٤ًم, صاله٤م أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُيٜمَْ٘مؾ مل اًمت٤ًمسمٞمح صالة: اًمِمٞمخ 

 ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤ٌمس اسمـ يمحدي٨م قمٚمٞمٝم٤م, احلَضِّ  ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م قمٜمف ضم٤مءت

ٌُقك, أٓ ٤مسقمٌ ي٤م»: اًمٕم٤ٌمس ًمٕمٛمف  ذيمر صمؿ شٕم٤متريم أرسمع شمّمكم: ُأقْمٓمِٞمؽ أٓ َأطْم

 ُمرة, يقم يمؾ ذم َصٚمِّٝم٤م»: ىم٤مل شمًٌٞمحف, وؾمٌٕملم مخ٤ًمً  ريمٕم٦م يمؾ ذم اعمٕمرووم٦م اًمّمالة

 شمًتٓمع مل وم٢من ُمرة, ؿمٝمر يمؾ ومٗمل شمًتٓمع مل وم٢من َُمّرة, مجٕم٦م يمؾ ومٗمل شمًتٓمع مل وم٢من
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 صمؿ شُمرة اًمٕمٛمر ومٗمل شمٗمٕمؾ مل وم٢من ُمرة, ؾمٜم٦م يمؾ ومٗمل شمٗمٕمؾ مل وم٢من أو ُمرة, ؾمٜم٦م يمؾ ومٗمل

 .أن ه٤مأذيمر ٓ ىمْمٞم٦م ذيمر

 أن قمٜمدي واًمراضمح احلدي٨م, قمٚمامء سملم وـمقيؾ ىمديؿ ظمالف ومٞمف احلدي٨م وهذا 

 وذم قمٜمدي خمرضم٤مً ش اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة» ذم ُمذيمقر وهق ـمرىمف, سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م احلدي٨م

 وم٤محلدي٨مش واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م صحٞمح» قمٗمقاً ش اًمٓمٞم٥م اًمَٙمٚمِؿ صحٞمح» يمت٤ميب

 .ـمرىمف سمٛمجٛمقع صم٤مسم٧م واخلالص٦م

 (..: 14:  51/ 97/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افتسابقح؟ صالة صحة مدى ما

 اًمتًٌٞمح؟ صالة صح٦م ُمدى ُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 اظمتالوًم٤م احلدي٨م قمٚمامء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ اًمتًٌٞمح صالة: اًمِمٞمخ

٤ًٌم,  صحٞمح, سم٠منف ىم٤مئؾ سملم وُم٤م ُمقوقع اًمتًٌٞمح صالة طمدي٨م سم٠من ىم٤مئؾ سملم ومام قمجٞم

 :اصمٜملم أُمريـ إمم يٕمقد اًمِمديد اخلالف هذا وؾم٥ٌم

 .احلج٦م سمف شم٘مقم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد شمرد مل طم٘مٞم٘م٦م اًمّمالة هذه أن: إول إُمر

 ؿم٤مذة ومٙم٤مٟم٧م هٞمئتٝم٤م, ذم اعمنموقم٤مت اًمّمٚمقات يمؾ ظم٤مًمٗم٧م أهن٤م: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 هل٤م إؾمٜم٤مد ٓ أنف احل٘مٞم٘متلم ه٤مشملم إمم ٟمٔمروا سمقوٕمٝم٤م طمٙمٛمقا  اًمذيـ احلٞمثٞم٦م, هذه ُمـ

 اًمذيـ ًمٙمـ اًمًٜم٦م, ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمٚمقات ًمٙمؾ خم٤مًمػ اعمتـ صمؿ احلج٦م, سمف شم٘مقم صحٞمح

 هذه أن صحٞمح أنف ٟمٔمرهؿ ومقضمٝم٦م إىمؾ قمغم حتًٞمٜمٝم٤م أو شمّمحٞمحٝم٤م إمم ذهٌقا 

 يمثػمة, ـمرق ًمف وًمٙمـ ُمًت٘مؾ, صحٞمح إؾمٜم٤مد ًمف ًمٞمس اًمتًٌٞمح طمدي٨م أو اًمّمالة

 وهذا اًمٓمرق, سمٙمثرة يت٘مقى اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن: احلدي٨م قمٚمامء ىم٤مقمدة وُمـ

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا هب٤م, قىيت٘م ـمرق ًمف احلدي٨م

 اعم٤ٌمرك, سمـ اهلل قمٌد سم٤مًمذات وهق اًمًٚمػ سمٕمض قمـ صم٧ٌم ىمد: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 ويٌٕمد يّمٚمٞمٝم٤م, ومٙم٤من صالُت٤م, إمم يذه٥م يم٤من وم٘مد أمحد, اإلُم٤مم ؿمٞمقخ يم٤ٌمر ُمـ وهق
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 هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا ًمديف, صم٤مسم٧م همػم سمحدي٨م يٕمٛمؾ أن اإلُم٤مم هذا عمثؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 سمٕمًْم٤م, سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ـمرق ُمـ ضم٤مء اًمتًٌٞمح الةص طمدي٨م وظمالصتٝم٤م اعمجٛمققم٦م,

 احلدي٨م, ًمّمح٦م طمٞمٜمذاك اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد أن زائد

 .صالُت٤م ذقمٞم٦م يث٧ٌم وسم٤مًمت٤مزم

 أن صحتٝم٤م سمٕمدم اًم٘م٤مئٚملم قمـ طمٙم٤مي٦م آٟمًٗم٤م ذيمرُت٤م اًمتل اًمِمٌٝم٦م يٜمدومع وطمٞمٜمذاك

 صحٞمح٦م صالة هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ ٜم٤مٕن شمٙمقن: أن يِمؽمط ٓ اًمّمٚمقات سمٕمض ذم اعمِم٤مهب٦م

 صالة أن اًمقىم٧م ذم اًمّمٚمقات يمؾ قمـ ختتٚمػ ومٝمل ذًمؽ وُمع اًمٕمٚمامء, سم٤مشمٗم٤مق

 يمؾ خت٤مًمػ اًمتل سم٤مًمّمالة أقمٜمل اًمّمٚمقات, يمؾ ُمع اجلٝم٦م هذه ُمـ شمتٚم٘مل اًمتًٌٞمح

 ومٞمٝم٤م ينمع اًمٙمًقف صالة أن مجٞمًٕم٤م ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ اًمٙمًقف, صالة هل اًمّمٚمقات

 اًمريمٕم٦م ذم ريمققم٤من ينمع أنف طمٞم٨م ومٛمـ جقدان,ؾم ينمع ومال ريمٕم٦م, يمؾ ذم ريمققم٤من

 احلٞمثٞم٦م: هذه ُمـ اعمٕمرووم٤مت اًمّمٚمقات يمؾ ظم٤مًمٗم٧م وم٘مد اًمٙمًقف صالة ذم اًمقاطمدة

 هؾ.. هذا يم٤من ومٝمؾ اًمقاطمدة, اًمريمٕم٦م ذم ريمققم٤من ومٞمٝم٤م ينمع أظمرى صالة ٓ ٕنف

٤ًٌم وهمػمه٤م اخلٛمس ًمٚمّمٚمقات اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمثؾ وضمقد يم٤من  صح٦م ذم ًمٚمٓمٕمـ ؾمٌ

 ُمـ يِم٤مء ُم٤م ًمٕم٤ٌمده ينمع أن ًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٕن ٓ:: اجلقاب احلدي٨م؟

 أن وإٟمام ُمثٞمالت هل٤م اًمٕم٤ٌمدة شمٙمقن أن هق ًمٞمس إًذا وم٤مًمٕمؼمة واًمٙمٞمٗمٞم٤مت, اًمّمٚمقات

 .اًمٕم٤ٌمدات يمؾ شمث٧ٌم اًمتل سم٤مًمٓمرق صم٤مسمت٦م شمٙمقن

 إمم ورضمٕمٜم٤م اًمت٤ًمسمٞمح ًمّمالة اعمتـ ٟم٘مد هق اًمذي اًمٜم٘مد ُمـ اجل٤مٟم٥م هذا شمريمٜم٤م وم٢مذا

 ٓ ومحٞمٜمذاك هب٤م قمٛمٚمقا  اًمًٚمػ سمٕمض وأن سمٕمًْم٤م, ي٘مقي سمٕمْمٝم٤م أن وقمرومٜم٤م ؾم٤مٟمٞمد,إ

 سمثٌقت ىم٤مل ُمـ ىمقل طمٞمٜمذاك ومٞمٜمٝمض سمف يٕمتد وضمف اًمّمالة هذه يمٞمٗمٞم٦م ًمٜم٘مد يٌ٘مك

 ٟمٗمس ذم ضم٤مء يمام ُمرة اًمٕمٛمر ذم إىمؾ قمغم هب٤م اًمتٕمٌد صمٌقت وسم٤مًمت٤مزم اًمت٤ًمسمٞمح, صالة

 .ُمرة يقم يمؾ ذم إيمثر وقمغم احلدي٨م

سًم٤م قمٜمدي ُم٤م هذا  .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقا

 (00:18:16( /5) راسمغ ومت٤موى) 
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 افتسابقح؟ صالة حديث يصح هل

  ٓ؟ أم صحٞمح اًمت٤ًمسمٞمح[ صالة طمدي٨م] :ُمداظمٚم٦م

 ىمٞمؾ ٕنف يمثػما: اظمتالوًم٤م ومٞمف اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمدي٨م: اًمِمٞمخ

 ؾمٌ٘مٜمل ـُم ًمٌٕمض شمًٌٕم٤م قمٜمدي شمرضمح واًمذي درضم٤مت, وسمٞمٜمٝمام سمقوٕمف وىمٞمؾ سمّمحتف

 ٟم٤مس اسمـ يم٤محل٤مومظ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕطم٤مدي٨م خترجيٝمؿ ذم سم٤مًمدىم٦م اعمِمٝمقريـ احلٗم٤مظ ُمـ

 ـمرق ومٞمٝم٤م مجع رؾم٤مًم٦م ًمف وم٢من اًمدُمِم٘مل اًمذهٌل ًمٚمح٤مومظ ُمٕم٤مًسا  يم٤من اًمذي اًمدُمِم٘مل

 صالة طمدي٨م ـمرق أو اًمّمالة هذه ـمرق ودرس درؾمٝم٤م وُمـ اًمت٤ًمسمٞمح, صالة

 يقضمد ومال ـمرىمف ُمٗمردات أُم٤م ح,صحٞم ـمرىمف سمٛمجٛمقع احلدي٨م أن ًمف شمٌلم اًمت٤ًمسمٞمح

 ًمذاشمف, طمًـ: ومٞمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ وٓ سمؾ صحٞمح إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ طمدي٨م ومٞمٝم٤م

 ذًمؽ اًمٕمٚمامء اظمتالف ذم اًم٥ًٌم هق وهذا ـمرىمف جمٛمقع ُمـ اًمّمح٦م ضم٤مءت وإٟمام

 احلدي٨م هذا أن إمم ذهٌقا  وهمػمه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وُمٕمف اجلقزي وم٤مسمـ اًمٙمٌػم, آظمتالف

 داود أيب ؾمٜمـ ذم أؾم٤مٟمٞمده سمٕمض وم٢من ُمقوقع, إؾمٜم٤مده أن سمذًمؽ يٕمٜمقن ٓ ُمقوقع

 اُتؿ ُمـ إؾمٜم٤مده ذم ًمٞمس سمؾ يمذاب وو٤مع هق ُمـ وًمٞمس اُتؿ, ُمـ ومٞمٝم٤م وًمٞمس وهمػمه

 .احلٗمظ سمًقء وإٟمام سم٤مًمقوع أو سم٤مًمٙمذب

٤ًٌم ومقضمدوه احلدي٨م ُمتـ إمم ٟمٔمروا شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اجلقزي اسمـ وًمٙمـ  ؾمٞم٤مىمف ذم همري

٤ًٌم  هل٤م ؿمٌف ٓ اًمّمالة هذه ُمثؾ إن: وم٘م٤مًمقا  ُمرة اًمٕمٛمر ذم وًمق اًمّمالة هذه ومْمؾ ذم همري

 سمقوٕمف, اًم٘مقل إمم ُم٤مًمقا  وًمذًمؽ اًمّمحٞمح٦م, إطم٤مدي٨م ذم اعمٕمرووم٦م سم٤مًمّمٚمقات

 فم٤مهر قمٜمد وىمٗمقا  سم٤مًمقوع قمٚمٞمف احلٙمؿ قمـ ىمٚمٞماًل  وارشمٗمٕمقا  احلٙمؿ ذم قمٚمقا  واًمذيـ

: إن جمٛمققمٝم٤م قمغم ووىمٗمقا  مجٕمقه٤م يم٤مٟمقا  إن وإؾم٤مًمٞم٥م اًمٓمرق  أن ؿمؽ ذم ٕين يم٤مٟمقا

 سمٕمض إمم ٟمٔمروا سم٤مًمْمٕمػ, وٓ سم٤مًمقوع ٓ حيٙمؿ مل ومٕمؾ ُمـ ٕن ذًمؽ: ومٕمٚمقا  يٙمقٟمقا 

 .سم٤مًمْمٕمػ احلدي٨م قمغم ومحٙمٛمقا  اًمٓمرق هذه ُمٗمردات

 اًم٘م٤مقمدة أن ومرأوا ـمرىمف جمٛمقع إمم ٟمٔمروا ومٝمؿ صحتف إمم وذهٌقا  رووه اًمذيـ أُم٤م

 اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م أن احلدي٨م قمٚمؿ ىمقاقمد ذم احلدي٨م قمٚمامء ىمٕمده٤م اًمتل احلديثٞم٦م
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 ُمـ ومٞمٝم٤م سم٠مس ٓ ىمًاًم  ومقضمدوا اًمٓمرق ُمـ اًمٙمثرة هذه ذم ٟمٔمروا اًمٓمرق, سمٙمثرة يت٘مقى

 احلدي٨م ىمقة إمم ومذهٌقا  اًمٓمرق, هذه جمٛمقع ذم احلدي٨م شم٘مقي سم٠من صالطمٞمتٝم٤م طمٞم٨م

 .وُمّمحح حمًـ سملم ُم٤م

 يمؾ ٕن ضمقهرًي٤م: اظمتالوًم٤م ًمٞمس اعمحًـ وسملم اعمّمحح سملم طمٞمٜمئذ وآظمتالف

 وذقمٞم٦م ذقمٞمتف إمم وسم٤مًمت٤مزم احلدي٨م, صمٌقت إمم يذه٥م واعمحًـ عمّمححا ُمـ

 قمٜمف اهلل ريض اعم٤ٌمرك سمـ اهلل قمٌد قمـ ضم٤مء ىمد ٕنف احلٙمؿ: هذا شم٠مجد وىمد سمف, اًمٕمٛمؾ

 ُمـ وهق اعمًٚمٛملم, أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم اعم٤ٌمرك سمـ اهلل وقمٌد اًمّمالة, هذه يّمكم يم٤من أنف

 يتٕمٌد مل قمٜمده احلدي٨م صم٧ٌم ىمد يم٤من أنف ومٚمقٓ اهلل رمحف أمحد يم٤مإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم ؿمٞمقخ

سم٦م شمٚمؽ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة هبذه اهلل سم٦م هذه ويمٞمٗمٞمتٝم٤م, هٞمئتٝم٤م ذم اًمٖمرا  محٚم٧م اًمتل اًمٖمرا

 ذم اًمٜمٔمر ُمـ ذيمرٟم٤م يمام طمٙمٛمٝمؿ يٙمـ ومل اًمقوع طمٙمؿ إمم شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اجلقزي اسمـ

 .ٓ يمذاسمقن وو٤مقمقن يمٚمٝم٤م ومٞمٝم٤م وأن احلدي٨م هذا أؾم٤مٟمٞمد

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٤مسم٧م احلدي٨م أن إمم ٟمٗمز اـمٛم٠من٧م ذيمرٟم٤مه اًمذي هذا ومٌٛمجٛمقع

 يمؾ ومٗمل يًتٓمع مل وم٢من ُمرة يقم يمؾ ذم ذًمؽ يٗمٕمؾ أن قمٚمٞمف وم٤معمًٚمؿ ذًمؽ وقمغم

 ومٕمغم يًتٓمع مل وم٢من ؾمٜم٦م, يمؾ ومٗمل يًتٓمع مل وم٢من ؿمٝمر, يمؾ ومٗمل يًتٓمع مل وم٢من أؾمٌقع,

 .اًمت٤ًمسمٞمح صالة ذم رأجل هذا واطمدة, ُمرة اًمٕمٛمر ذم إىمؾ

سم٦م إن: وم٠مىمقل اًمٌٞم٤من ُمـ آظمر رء شم٘مدم ُم٤م إمم أوٞمػ أن أن سم٤مزم ذم وظمٓمر  اًمٖمرا

 سمٕمد وًمٙمـ اًمٙمٞمٗمٞم٦م, طمٞم٨م ُمـ هل٤م ُمثؾ ٓ أهن٤م صحٞمح اًمّمالة هذه يمٞمٗمٞم٦م ذم اعمقضمقدة

سم٦م آٟمًٗم٤م ذيمرت ُم٤م قمغم احلدي٨م صم٧ٌم أن  ومٜمحـ احلدي٨م, هب٤م يٕمٚمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ وم٤مًمٖمرا

 خم٤مًمٗم٦م أجًْم٤م ومٞمٝم٤م أن ُمع احلدي٨م قمٚمامء سم٢ممج٤مع صحٞمح٦م صالة هٜم٤مك أن ٟمٕمٚمؿ

 اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمِمٛمس يمًٗم٧م وم٘مد اًمٙمًقف, صالة: هب٤م أقمٜمل اعمٕمٝمقدة ًمٚمّمٚمقات

 قم٤مدة ُمـ ويم٤من ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمـ إسمراهٞمؿ ومٞمف شمقذم ىمد يم٤من يمًقومٝم٤م يقم أن واشمٗمؼ ملسو هيلع هللا ىلص

 اشمٗمؼ ومٚمام قمٔمٞمؿ, عمقت يمًٗم٧م إٟمام اًمِمٛمس يمًٗم٧م إذا: ي٘مقًمقن أهنؿ اجل٤مهٚمٞم٦م

 ًمقوم٤مة اًمِمٛمس يمًٗم٧م إٟمام: ىم٤مًمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل اسمـ إسمراهٞمؿ ووم٤مة ُمع اًمِمٛمس يمًقف

 إن اًمٜم٤مس أُّي٤م ي٤م: »وىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمٝمؿ ومخٓم٥م واًمًالم, اًمّمالة قمٚمٞمٝمام اًمٜمٌل اسمـ
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 رأجتؿ وم٢مذا حلٞم٤مشمف, وٓ أطمد عمقت شمٜمخًٗم٤من ٓ اهلل آي٤مت ُمـ آيت٤من واًم٘مٛمر اًمِمٛمس

 ريمٕم٦م يمؾ ذم تلمريمٕم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف صغم صمؿش وادقمقا  وشمّمدىمقا  ومّمٚمقا  ذًمؽ

 اعمٕمقدة اًمّمٚمقات ظم٤مًمٗم٧م اهلٞمئ٦م ومٝمذه ريمققم٤من, ريمٕم٦م يمؾ ذم: اًمِم٤مهد ومٝمٜم٤م ريمققم٤من

 ًمالطمتٗم٤مظ يمٚمٝم٤م اًمّمٚمقات هذه متٞمزت ىمد ٕنف ٟم٤مومٚم٦م: أو ُمٜمٝم٤م ومرًو٤م يم٤من ُم٤م مجٞمٕمٝم٤م

 هذه أُم٤م وؾمجدشم٤من, واطمد ريمقع اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م ذم.. وؾمجدشملم واطمد سمريمقع

 ريمققم٤من ريمٕم٦م يمؾ ذم ريمٕمتلم ومّمغم ٚمقاتاًمّم يمؾ قمـ اظمتٚمٗم٧م وم٘مد اًمّمالة

 اًمٜمٔم٤مم ظم٤مًمػ ٕنف ُمٜمٙمر: أو ؿم٤مذ احلدي٨م هذا أن: ي٘م٤مل أن يّمح ومٝمؾ وؾمجدشم٤من

 قم٤ٌمدة ومٝمذه سمذًمؽ احلدي٨م صح دام ُم٤م ٓ: ٟم٘مقل اًمّمٚمقات؟ يمؾ صٗم٦م ذم اًمٕم٤مم

 يم٤من يمام ٟمّمكم أن ومٕمٚمٞمٜم٤م اًمِمٛمس يمًقف عمٜم٤مؾم٦ٌم قم٤ٌمده ذم وضمؾ قمز اهلل ذقمٝم٤م

 .يّمكم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 وإن أهن٤م اًمت٤ًمسمٞمح ًمّمالة ىمري٥م سم٤مب ُمـ وًمق ؿم٤مهد هذا: ٟم٘مقل ذًمؽ وقمغم

 سمٕمض ذم أجًْم٤م ظم٤مًمٗم٧م ىمد اًمٙمًقف صالة وم٢من اعمٕمٝمقدة اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ظم٤مًمٗم٧م

 يقم إمم ذيٕم٦م سم٘مٞم٧م وإٟمام ومٞمٝم٤م قمٚم٦م ذًمؽ يٙمـ ومٚمؿ اعمٕمٝمقدة اًمّمٚمقات شمٚمؽ اًمٜمقاطمل

 . ٟمٕمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م,

 . اًمت٤ًمسمٞمح صالة يمٞمٗمٞم٦م :ُمداظمٚم٦م

 وإٟمام اًمّمٚمقات, يمٌ٘مٞم٦م هل احلدي٨م ـمرق ذم ضم٤مء يمام اًمت٤ًمسمٞمح صالة: خاًمِمٞم

 صمالصمامئ٦م اعمجٛمقع ومٞمٙمقن شمًٌٞمح٦م وؾمٌٕمقن مخس ريمٕم٦م يمؾ ذم سم٠من وم٘مط ختتٚمػ

 اهلل ؾمٌح٤من: شمًٌٞمح٦م قمنمة مخ٦ًم يًٌح اًمريمقع ىمٌؾ إومم اًمريمٕم٦م ومٗمل شمًٌٞمح٦م,

 هذه ي٘مرأ  اعمٕمٝمقد اًمريمقع ٤ممإمت وسمٕمد يريمع, صمؿ أيمؼم, واهلل اهلل إٓ إهل وٓ هلل واحلٛمد

: وي٘مقل اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع صمؿ وقمنمون مخس ومٝمذه ُمرات, قمنم اًمتًٌٞمح٤مت

 يمؾ ُمع وهٙمذا شمًٌٞمح٤مت, قمنم يًٌح صمؿ احلٛمد, وًمؽ رسمٜم٤م محده, عمـ اهلل ؾمٛمع

 سملم ضمٚمس.. شمًٌٞمح٤مت قمنم اًمًجقد شمًٌٞمح٦م سمٕمدة ؾمجد إذا شمًٌٞمح٤مت, قمنم ريمـ

 ضمٚم٦ًم ضمٚمس.. اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ أؾمفر رومع.. شمًٌٞمح٤مت قمنم اًمًجدشملم

 هٙمذا شمًٌٞمح٦م, وؾمٌٕمقن مخس جمٛمققمٝم٤م ومٝمذه شمًٌٞمح٤مت قمنم ومًٌح آؾمؽماطم٦م



٤مسمٞمح  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    302   يمت٤مب صالة اًمت

 قمغم[ يزيد] وٓ صٗمتٝم٤م هل هذه شمًٌٞمح٦م, صمالصمامئ٦م اعمجٛمقع ومٞمٙمقن ريمٕم٦م يمؾ ذم يٗمٕمؾ

 . آٟمًٗم٤م ذيمرشمف اًمذي اًمؽمشمٞم٥م هذا وقمغم اًمتًٌٞمح٤مت هبذه إٓ اًمًٜمـ سم٘مٞم٦م

 (00:09:44/ب48: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 افتسابقح؟ صالة األفباين صذ هل

 اًمِمٞمخ أن ىمْمٞم٦م, قمـ اًمِم٤ٌمب سمٕمض شمٙمٚمؿ أنف: وهل أٓ ىمْمٞم٦م ذم :مداخؾة

ح أطمٞم٤مٟم٤مً  إًم٤ٌمين  .اًمت٤ًمسمٞمح صالة يمحدي٨م هب٤م, َيْٕمَٛمؾ وٓ أطم٤مدي٨م ًيَّمحِّ

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

ح أنف رهمؿ إًم٤ٌمين أن :مداخؾة  ٛمؾيٕم ٓ رسمام سمف يٕمٛمؾ ٓ وًمٙمـ احلدي٨م, َصحَّ

 اًم٘مْمٞم٦م؟ هذه طمقل رأجٙمؿ ومام ٟمٗمًف, ذم رء ذم أنف اطمتامل إٓ ذًمؽ وُم٤م وًمذًمؽ سمف,

اهؿ اًمذي ُم٤م: أوًٓ  سمتٚمؽ, أخح٘مٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م هذه: افشقخ  يٕمٛمؾ؟ ٓ أنف َدرَّ

 .قم٘مقهلؿ َدّراهؿ :مداخؾة

 . سم٤مًمٖمٞم٥م يرضمؿ ٓ اًمٕم٤مىمؾ ٕن قم٘مقهلؿ, وًمٞمس أص٧ٌم أهقاؤهؿ ىمٚم٧َم  ًمق ٓ,: افشقخ

 دراهؿ اًمذي ومامش َُمّرة اًمُٕمٛمر ذم وًمق: »اًمٕم٤ٌمس ًمٕمٛمف ىم٤مل اًمرؾمقل أن احلدي٨م وذم

 اًمِم٤ٌمب والل ُمـ هذا واًمًٌٕملم؟ اًم٤ًمدؾم٦م سمٚمٖم٧م وىمد قمٛمري ذم ومٕمٚم٧م ُم٤م أن٤م أنف

 .أوًٓ  هذا. سم٤مًمٖمٞم٥م رمجٝمؿ وُمـ اًمٞمقم

 أقمٌد هق ُمـ شمدري اًمٌنم, أقمٌد هق يم٤من ًمق إرض وضمف قمغم إٟم٤ًمن هٜم٤مك هؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 أقمٌد داود يم٤من: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هق اًمًالم؟ قمٚمٞمف حمٛمد سمٕمد اًمٌنم

 . وُمًتح٦ٌم ُمنموقم٦م قم٤ٌمدة سمٙمؾ ي٠ميت أن يًتٓمٞمع ٓ اًمًالم قمٚمٞمف داود يم٤من ًمقش اًمٌنم

  (00: 53: 04/ 307/ واًمٜمقر اهلدى) 



 303 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة اًمت٤ًمسمٞمح 

 مجاظة؟ افتسابقح تصذ هل

 هذه اًمٕم٤ٌمس ؿقَمٚمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل أن ٟمٕمرف... اًمت٤ًمسمٞمح ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 مل وأنف مج٤مقم٦م, صٚمقه٤م أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م قمـ َيِرد مل إٟمف وىمٞمؾ صاله٤م, ُم٤م وًمٙمٜمف اًمّمالة,

 مج٤مقم٦م ٟمّمٚمٞمٝم٤م ٟمحـ يمٞمػ..رُمْم٤من ذم ريمٕم٦م قمنم اإلطمدى سمٕمد صٚمقا  أهنؿ َيِرد

 .هذا إمم وٟمدقمقا 

 مج٤مقم٦م؟ شمّمٚمٞمٝم٤م أن٧م مج٤مقم٦م, شمّمٚمقهن٤م أنٙمؿ قمٚمٛم٧م ُم٤م أن٤م: افشقخ

 ..ؿمٞمخ ي٤م ُمرة ُمـ رأيمث صٚمٞمٜم٤مه٤م ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 .ًمقطمده٤م اًمًٜمـ يمّمالة شُمنمع اًمت٤ًمسمٞمح صالة..ذُمتٙمؿ قمغم: افشقخ

 .ًمقطمده واطمد يمؾ :مداخؾة

 .اًمٌٞم٧م ذم أو: افشقخ

 ُمٕم٤مٟم٤م؟ صٚمٞمتٝم٤م ُم٤م أن٧م يٕمٜمل :مداخؾة

 .اهلل أؾمتٖمٗمر: افشقخ

 اًمت٤ًمسمٞمح؟ صٚمٞم٧م قمٛمرك ؿمخص, ؾم١مال :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 .صٚمٞمتٝم٤م :مداخؾة

 .مج٤مقم٦م سمدقم٦م هق: إًذا :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

 .ُمٕمٜم٤م صٚمٞمتٝم٤م أنؽ ؿمٞمخ ي٤م قمٜمؽ ٟم٘مٚمٜم٤م ٟمحـ واهلل :مداخؾة

 .اهلل ؾم٤محمؽ: افشقخ

 .سم٤مظمتّم٤مر( 00:  21: 15/ 252/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اًم٤ٌمب هذا ذم اًم١ًمال طم٤مل قمٜمٝم٤م ؾمئؾ اًمتل اعم٤ًمئؾ ًمٌٕمض ُمًتحًيا  يٙمـ مل اهلل رمحف اًمِمٞمخ أن ٓطمٔم٧م (1)

 .[ضم٤مُمٕمف ىمٞمده.]هلذا ومٚمٞمتٜمٌف





 307 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة آؾمتً٘م٤مء 

 االشتسؼاء دظاء يف افوجه يع مما افؽػغ طفور جعل

 ش. وضمٝمف يكم مم٤م يمٗمٞمف فم٤مهر ضمٕمؾش ؾمتً٘م٤مءٓا ذم: يٕمٜمل» دقم٤م إذا يم٤من: »ُمرومققًم٤م أنس قمـ

 .آؾمتً٘م٤مء دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص هديف ُمـ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 : ىم٤مل صمؿ

 يمام شمٕم٤ممم اهلل رمحف ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم سمف وأومتك سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م ىمدش : وم٤مئدة»

  .ش 158/  2» اًم٘م٤مؾمؿ ٓسمـش اعمدوٟم٦م»  ذم ضم٤مء

 (.648/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 االشتسؼاء صالة يف افدظاء يف نافقدي رؾع تواتر

شمر وىمد[ : اإلمام ؿال]  ُمٜمف, واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف رومٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

 .وهمػمه آؾمتً٘م٤مء ذم اًمدقم٤مء ذم يديف ورومع

 (167/ 3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 االشتسؼاء صالة يف افقدين رؾع

 ذم إٓ دقم٤مئف ُمـ رء ذم يديف يرومع ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: ىم٤مل أنس, قمـ

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼ. إسمٓمٞمف سمٞم٤مض يرى طمتك يرومع وم٢مٟمف ؾمتً٘م٤مء,آ

 يرومع وم٢مٟمف آؾمتً٘م٤مء, ذم إٓ رأؾمف, جي٤موز طمتك اًمرومع يمؾ يرومٕمٝمام ٓ أي: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم اًمٞمديـ رومع ذم إطم٤مدي٨م شمْم٤مومرت وىمد صمقب, قمٚمٞمف يٙمـ مل ًمق إسمٓمٞمف, سمٞم٤مض يرى طمتك

 ٟمٗمل قمغم اًمرد ذمش رؾم٤مًم٦م» ِم٘ملاًمدُم اًمديـ ٟم٤مس وًمٚمح٤مومظ آؾمتً٘م٤مء, همػم ذم اًمدقم٤مء

 .اًمٕم٤مُمرة سمدُمِمؼ اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم حمٗمقفم٦م سمخٓمف وهل ذًمؽ, ُمنموقمٞم٦م

 ش1/474 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة»



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  308   يمت٤مب صالة ا

 اخلطبة ظذ افصالة تؼديم يف افوارد احلديث ضعف

 االشتسؼاء يف

 صمؿ  ٍ, إىم٤مُم٦م وٓ  ٍ أذان سمٖمػم ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم يًتً٘مل, يقُم٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمٜمل  َ ظمرج»

ٌَٜمَ   ومجٕمَؾ  رداَءُه, ىَمَٚم٥َم  صمؿ َيَدُه,  ً راومٕم٤م اًم٘مٌٚم٦مِ  ٟمحق وضمَٝمف وطمّقل اهلل, ودقم٤م ٤م,ظَمَٓم

ـَ  ـِ  قمغم وإجَن  إجِن, قمغم إجٛم  .اًمّمالة سمٕمد اخلٓم٦ٌم سمذًمؽ ُمٜمٙمرش.  ِ إجٛم

 شم٠مظمػم إمم ومذهٌقا  واًمِم٤مومٕمٞم٦م, اح٤مًمٙمٞم٦م اعمٜمٙمر احلدي٨م هبذا قمٛمؾ[ :اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ,شإم» ذم واًمِم٤مومٕمل ,شاعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ ًمؽذ قمغم وٟمص اًمّمالة, قمـ اخلٓم٦ٌم

 صالة سم٘مٞم٤مس ًمف واطمت٩م اًمٓمح٤موي, ضمٕمٗمر أبق قمٜمف ٟم٘مٚمف يمام يقؾمػ أبق اإلُم٤مم وشمٌٕمٝمؿ

 اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ظمالف أنف يٕمٚمؿ يمقٟمف ُمعش ! 1» اًمٕمٞمديـ صالة قمغم آؾمتً٘م٤مء

 خم٤مًمٗم٦م ذم ىمٞم٤مس وٓ اضمتٝم٤مد ٓ أنف: اًمٗم٘مف سَمَدِهٞم٤مت وُمـ يمٚمٝم٤م, ظمرضمٝم٤م وىمد اعمت٘مدُم٦م,

 وومؼ وم٢مٟمف احلًـ: سمـ حمٛمد اإلُم٤مم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٜم٤مس أؾمٕمد يم٤من وًم٘مد. اًمٜمص

 قمـ ذيمرشمف ُمثٚمام ومٞمٝم٤م ُمذهٌٝمؿش اعمديٜم٦م أهؾ قمغم احلج٦م» يمت٤مسمف ذم ذيمر وم٘مد ومٞمٝم٤م: ًمٚمًٜم٦م

 ذم اإلُم٤مم يٌدأ: هذا ىمٌؾ ي٘مقًمقن اعمديٜم٦م أهؾ يم٤من وىمدش : »333/  1» ىم٤مل صمؿ ُم٤مًمؽ,

 اعمديٜم٦م أهؾ وىمقل: »ىم٤ملش. اجلٛمٕم٦م ذم ومٕمٚمف سمٛمثؾ اًمّمالة ىمٌؾ ٦مسم٤مخلٓمٌ آؾمتً٘م٤مء

 ش.إول ىمقهلؿ ُمـ إًمٞمٜم٤م أطم٥م أظمر

 (.289/ 12/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 االشتسؼاء دظاء يف افسامء إػ افؽػغ طفور جعل

 أظمرضمفش. اًمًامء إمم يمٗمٞمف سمٔمٝمر وم٠مؿم٤مر اؾمتً٘مك, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »صم٤مسم٧م قمـ

 ذم وًمٞمس آؾمتً٘م٤مء, ذم يم٤من ذًمؽ أن واي٦ماًمر هذه ومٌٞمٜم٧مش. 24/ 3» ُمًٚمؿ

 هذا ومٕمؾ: »-ش 284/ 2ش»اعمرىم٤مة» ذم يمام - ىم٤مًمقا  وىمد دقم٤مء, يمؾ ذم وٓ آؾمتٕم٤مذة,

 اًمٜمقوي وىم٤ملش. اًمرداء حتقيؾ ذم صٜمٞمٕمف ٟمحق وذًمؽ ًمٌٓمـ, فمٝمراً  احل٤مل سمت٘مٚم٥م شمٗم٤مؤًٓ 



 309 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ت٤مب صالة آؾمتً٘م٤مءيم 

 ءسمال ًمرومع دقم٤مء يمؾ ذم اًمًٜم٦م: وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ مج٤مقم٦م ىم٤ملش: »ذطمف» ذم

 رء ًم١ًمال دقم٤م وإذا اًمًامء, إمم يمٗمٞمف فمٝمر وجيٕمؾ يديف يرومع أن وٟمحقه يم٤مًم٘محط

 ش. احلدي٨م هبذا اطمتجقا  اًمًامء, إمم يمٗمٞمف سمٓمـ ضمٕمؾ وحتّمٞمٚمف

 (.214/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ؾقفا افؼراءة تعقغ صح وهل االشتسؼاء، صالة يف اجلفر

 [:افسـة ؾؼه يف هللا رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 آؾمتً٘م٤مء صالة وُمـ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م وذم إقمغم رسمؽ اؾمؿ وؾمٌح سم٤مًمٗم٤محت٦م إومم ذم جيٝمر: »1 رىمؿ حت٧م ىمقًمف

 ش.اًمٗم٤محت٦م سمٕمد سم٤مًمٖم٤مؿمٞم٦م

 زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف صم٤مسم٧م ومّمحٞمح ومٞمٝم٤م اجلٝمر أُم٤م: ىمٚم٧م

 .133/  3ش اإلرواء» ذم خمرج وهق اًمٙمت٤مب ذم اعمذيمقر

 قمٌد سمـ حمٛمد ؾمٜمده ذم ٕن ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف يّمح ومال اعمذيمقرشملم اًمًقرشملم شمٕمٞملم وأُم٤م

 و ًمٚمذهٌلش اعمًتدرك شمٚمخٞمص» اٟمٔمر. ضمدا وٕمٞمػ وهق اًمزهري قمٛمر سمـ اًمٕمزيز

 .5631ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» و 134/  3ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» و ًمٚمزيٚمٕملش اًمراي٦م ٟمّم٥م»

 .ُمٕمٞمٜم٦م ؾمقرة يٚمتزم ٓ شمٞمن ُم٤م ي٘مرأ  أن وم٤مًمّمقاب

 ([264) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ؾقفا افقدين ورؾع االشتسؼاء صالة يف األردية ويلحت

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 أجدُّيؿ راومٕمل.. .أرديتٝمؿ مجٞمٕم٤م اعمّمٚمقن طمقل اخلٓم٦ٌم ُمـ اٟمتٝمك وم٢مذا: »ىمقًمف صمؿ

 ش.ذًمؽ ذم ُم٤ٌمًمٖملم



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  310   يمت٤مب صالة ا

 :دًمٞمٚمٝمام اعم١مًمػ يذيمر مل ُم٠ًمخت٤من اًمٙمالم هذا ذم: ىمٚم٧م

 .أرديتٝمؿ اعمّمٚملم حتقيؾ :األوػ

 .إجدي رومٕمٝمؿ :افثاكقة

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م ىمد: ىم٤مل زيد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م إومم قمغم واًمدًمٞمؾ

 رداءه وطمقل اًم٘مٌٚم٦م إمم حتقل صمؿ: ىم٤مل اعم٤ًمًم٦م وأيمثر اًمدقم٤مء أـم٤مل ًمٜم٤م اؾمتً٘مك طملم

 اًمٜم٤مس حتقل ذيمر ًمٙمـ ىمقي سمًٜمد أمحد أظمرضمف ُمٕمف اًمٜم٤مس وحتقل ًمٌٓمـ فمٝمرا  وم٘مٚمٌف

 .5629ش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ؿم٤مذ ُمٕمف

 :رواي٦م ذم ىم٤مل وم٘مد 2 سمرىمؿ اًمٙمت٤مب ذم أيت أنس طمدي٨م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم واًمدًمٞمؾ

 .يدقمقن أجدُّيؿ اًمٜم٤مس ورومع يدقمق يديف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرومع

 إجدي رومع ذم سم٤مًمٖمقا  أهنؿ ومٞمف وًمٞمس وهمػمه اًمٌٞمٝم٘مل ووصٚمف شمٕمٚمٞم٘م٤م اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 أنس وطمدي٨م اًمٙمت٤مب ذم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم يمام وطمده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ذًمؽ صم٧ٌم وإٟمام

 .اعم١ممتلم دون ًمإلُم٤مم اًمرومع ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمنموقمٞم٦م وم٠مرىش اًمّمحٞمحلم» ذم

 ([264) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 ؟االشتسؼاء صالة يف أرديتفم ادصؾغ حتويل حؽم ما

 صالة وُم٤مطمٙمؿ آؾمتً٘م٤مء الةص ذم أرديتٝمؿ اعمّمٚملم حتقيؾ ُم٤مطمٙمؿ :افسائل

 ؟اًمٙمًقف

 حتقيؾ سمخالف ,يث٧ٌم مل أنف طمٗمٔمل ذم اًمذي : سم٤مٕردي٦م اًمٜم٤مس حتقيؾ أُم٤م: اًمِمٞمخ

 .ؾمٜم٦م ومٝمق : اإلُم٤مم

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 



 311 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة آؾمتً٘م٤مء 

 االشتسؼاء صالة يف افتؽبرات ظدد

 ٟمص؟ يقضمد هؾ. .إومم اًمًٌٕم٦م آؾمتً٘م٤مء صالة ذم ًمٚمتٙمٌػمات سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 اًمٕمٞمديـ, يمّمالة إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم قم٤ٌمرة هٜم٤مك ٟمص, هٜم٤مك ًمٞمس ٓ, : افشقخ

ع هذا أن يٌدو ًمٙمـ.. .اًمتِمٌٞمف ُمـ وم٠مظمذوه ع آؾمتٜم٤ٌمط, ذم شَمَقؾمه  ذم حمٛمقد همػم شَمَقؾمه

 .آؾمتٜم٤ٌمط

رٟم٤م هذا يٕمٜمل  ئف, ُمـ سمجزء اًمٕمٛمؾ جَيْرِ  مل قم٤مم َٟمص   يُمؾَّ  أن: سم٤مًم٘م٤مقمدة ُيَذيمِّ  ومال أضمزا

ئف قمغم يًتدل  .قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ جير مل ٕنف سم٤مًمٕمٛمقم: أضمزا

 صالة ذم يديف رومع أنف قمٜمف ُيٜمَْ٘مؾ ومل يمثػماً, صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل وهٙمذا 

 .اًمٕمٞمديـ صالة ذم يٗمٕمؾ يم٤من يمام آؾمتً٘م٤مء,

  (00:  30:  34/ 406/واًمٜمقر اهلدى) 

 افغقث وتلخر االشتجابة ظدم شبب

 ُمع هب٤م, ٟم٘مقم اًمتل آؾمتٓم٤مقم٦م اؿمؽماط ُمـ اًمرهمؿ ُمع اعمٓمر, ٟمزول قمدم :افسمال

 شمٓمٚمع يم٤من مج٤مقم٦م أي اًمراؿمديـ واخلٚمٗم٤مء واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أج٤مم أن اًمٕمٚمؿ

 اعمٓمر؟ ٟمزول قمدم أؾم٤ٌمب ومرضم٤مء ُم٤ٌمذة, ُمٓمر يٜمزل يم٤من

 .هذا همػم شمٕمرف أن شمريد ُم٤مذا اجلامقم٦م, شمٚمؽ همػم اجلامقم٦م هذه ٕن: افشقخ

رٟم٤م هذا ؾم١ماًمؽ  قم٤ٌمَده وضمؾ قمز اهلل إهم٤مصم٦م قمدم ذم إؾم٤مؾمٞم٦م, ٚم٦مسم٤مًمٕم ُيَذيمِّ

 .اعم١مُمٜملم ًمٕم٤ٌمده: أىمقل أن أردت وُم٤م اعمًٚمٛملم

 ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم طمدي٨م 

ٌَؾ وٓ ـمٞم٥م اهلل إن: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل  سمف أُمر سمام اعم١مُمٜملم أُمر  اهلل وإن ـمٞم٤ًٌم, إٓ َيْ٘م

٤َم َي٤م﴿:وم٘م٤مل اعمرؾمٚملم, ؾُمُؾ  َأُّيه ـَ  يُمُٚمقا  اًمره ٤ٌَمِت  ُِم  ىمٌؾش [51:اعم١مُمٜمقن] ﴾َص٤محِل٤ًم َواقْمَٛمُٚمقا  اًمٓمَّٞمِّ

ِّؿ أن ر أن ُأريد ىمراءةً  احلدي٨م ُأمَت  ُمـ شم٠ميمٚمقن أن أنتؿش اًمٓمٞم٤ٌمت ُمـ يمٚمقا : »ُأَذيمِّ

 ُمـ يمٚمقا  احلالل, ُمـ اعم٘مّمقد احلدي٨م, ُمـ اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس ًمٙمـ اًمٓمٞم٤ٌمت,



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  312   يمت٤مب صالة ا

 إنٌٞم٤مء قم٤ٌمده ُمـ ـمٚم٥م ُم٤م اعم١مُمٜملم, قم٤ٌمده ُمـ ـمٚم٥م اهلل إن احلالل, اًمٙم٥ًم

٤َم َي٤م﴿: وم٘م٤مل واعمرؾمٚملم, ؾُمُؾ  َأُّيه ـَ  يُمُٚمقا  اًمره ٤ٌَمِت  ُِم  .[51:اعم١مُمٜمقن] ﴾َص٤محِل٤ًم َواقْمَٛمُٚمقا  اًمٓمَّٞمِّ

ٗمر ُيٓمِٞمؾ اًمرضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ذيمر صمؿ: هريرة أبق ىم٤مل   طمرام, ُم٠ميمٚمف أهمؼم, أؿمٕم٨م اًًم

ي ,طمرام وَُمٚمًٌَْف طمرام, وُمنمسمف ًتج٤مب وم٠منك سم٤محلرام, وهُمذِّ ٥ًٌم؟ هق ُم٤م قمروم٧مش ًمذاك ي  اًم

٤مر أيمثر اًمٞمقم   هذه أقمٚمؿ اهلل اًمرسم٤م, ذم وم٘مط ًمٞمس سم٤محلرام, يتٕم٤مُمٚمقن اًمتهجَّ

 هذه ُمـ اصمٜملم واطمد يٙمقن يٛمٙمـ اصمٜملم, أو واطمد يقضمد يٛمٙمـ هذه اعمجٛمققم٦م,

 يٛمٙمـ أو  ٜمقك,اًمٌ ُمع يتٕم٤مُمٚمقا  ُم٤م اصمٜملم أو واطمد شم٤مضمر أقمرف أن٤م :ي٘مقل اعمجٛمققم٦م

 .ُمقضمقديـ ًمٞمًقا  ه١مٓء

 يمٚمام واؾمٕم٦م, دم٤مرشمف يم٤مٟم٧م ُم٤م ويمٚمام أن, يمٚمٝمؿ اًمتج٤مر اًمقاؾمٕم٦م, اعمّمٞم٦ٌم اٟمٔمر 

 .واؾمٕم٦م اًمٌٜمقك ُمع ُمٕم٤مُمٚمتف يم٤مٟم٧م

َتج٤مب يمٞمػ: إذاً   ًْ  طمرام, وُمٚمًٌٝمؿ طمرام, وُمنمهبؿ طمرام, وُم٠ميمٚمٝمؿ هل١مٓء, ُي

 ُم٤م قمٜمدك, ًمٞمس ُم٤م شمٌع ٓ: آٟمٗم٤مً  ٙمٚمٛمٜم٤مشم ُمثٚمام اًمٌٜمقك, ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ٟمؽمك سم٤محلرام, وهمذوا

... يٖمدر َيِٖمش قمٜمده, ًمٞمس ُم٤م يٌٞمع اًمنمع خي٤مًمػ ًمٙمٜمف اًمٌٜمؽ, ذم سم٤مًمتٕم٤مُمؾ قمالىم٦م هل٤م

 .ًمٚمنميٕم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م اعمٕم٤مُمالت ُمـ آظمره إمم

 قمٚمٞمٜم٤م؟ ومامذا اًمدقم٤مء, ٓؾمتج٤مسم٦م أهالً  ًمًٜم٤م ٟمحـ أنٜم٤م اًمدقم٤مء: اؾمتج٤مسم٦م قمدم ؾم٥ٌم: إذاً 

 إيمؼم اجلٝم٤مد هق شمٕم٤مـمٞمٝم٤م آؾمتج٤مسم٦م أؾم٤ٌمب ٤مسم٦م,آؾمتج أؾم٤ٌمب ٟمتٕم٤مـمك أن

 هذه ذم َرسمَّف ويت٘مل ٟمٗمًف, قمٛمٚمف طمدود ذم يمؾ ُمًٚمؿ, يمؾ جُي٤َمِهد أن وهق أن,

 .احلالل إٓ يٙم٥ًم ومال اعمٕم٤مُمٚم٦م,

 .اًمٓمٞمٌلم اعمًٚمٛملم سمِمٗم٤مقم٦م اًمٕم٤ميص يروح طمٞمٜمئذٍ  هٙمذا, اعمًٚمٛملم أهمٚمٌٞم٦م شمٙمقن طمٞمٜمام 

 .اًم٤ًمطم٘م٦م إيمثري٦م ُمٕمّمٞم٦م سمِم١مم ت٘ملاًم اًمٞمقم ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م أن 

 سم٤مظمتّم٤مر وهق اعمًٚمٛملم, ًمٕم٤ٌمده وضمؾ قمز اهلل إهم٤مصم٦م قمدم ؾم٥ٌم هق ومٝمذا 

 .ٟمٗمقؾمٝمؿ ذم اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم شمٓمٌٞمؼ قمـ إقمراوٝمؿ

 .اًمرؿم٤مد ؾمٌٞمؾ ُّيديٜم٤م أن قمزوضمؾ اهلل وٟم٠ًمل

 ( 00:  09: 30/   460/  واًمٜمقر اهلدى) 



 313 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة آؾمتً٘م٤مء 

 يػعل وماذا ال أم االشتسؼاء بدظاء جيفر ملسو هيلع هللا ىلص افـبي ـان هل

 االشتسؼاء خطبة موضوع هو وما بعده

 ُٟم٘مؾ يمام: يٕمٜمل آؾمتً٘م٤مء, صالة ظمٓم٦ٌم آؾمتً٘م٤مء, ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 هذا ويدقمق, يديف ويرومع اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م يًتدير يٕمٜمل صمؿ يدقمق, يم٤من أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ

, أم سمف جيٝمر هؾ اًم٘مٌٚم٦م, دم٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٗمٕمٚمف اًمذي اًمدقم٤مء ا  سمٕمده؟ يٗمٕمؾ وُم٤مذا ِهًّ

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا: افشقخ

 اًمدقم٤مء؟ هذا سمٕمد :مداخؾة

 جيقز يم٤من وإن..يّمكم أن أراد يم٤من إذا اًمّمالة, يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أىمقل أجقه,: افشقخ

 أذيمر ٓ وم٠من٤م ٓ؟ أم جيٝمر يم٤من هؾ: ؾم١ماًمؽ ُمـ إول اًمِمٓمر أُم٤م اًمدقم٤مء, قمغم آيمتٗم٤مء

سم٤مً  يّمٚمح ؿمٞمئ٤مً   .أدري ٓ ًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٜم٦ًٌم وأن٤م اًم١ًمال, هلذا ضمقا

 أن ذيمرت إطم٤مدي٨م اًم٤ٌمب ذم اًمتل إطم٤مدي٨م ؿمٞمخ ي٤م يم٤من إذا هق :مداخؾة

 هذه سملم اجلٛمع ومٙمٞمػ اخلٓم٦ٌم, سمٕمد اًمّمالة أن ذيمرت وسمٕمْمٝم٤م اخلٓم٦ٌم, ىمٌؾ اًمّمالة

 إطم٤مدي٨م؟

 رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ي٘مقل يمام هذا ٕن ؾمٝمؾ: أُمره هذا ٓ,: افشقخ

ع, اظمتالف هذا اهلل,  .شمْم٤مد اظمتالف وًمٞمس شَمٜمَقه

دات ُمثؾ هذا   شم٤مرةً  اًمرؾمقل أن سمام اعمختٚمٗم٦م, آؾمتٗمت٤مح وأدقمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م, اًمَتَِمٝمه

 .اًمّمقرشملم صح٦م سمنمط ؿمؽ سمال وهذا هذا, يٗمٕمؾ يم٤من وشم٤مرة هذا, يٗمٕمؾ يم٤من

 قمـ صم٤مسم٧م اًمّمقرشملم ُمـ يمالً  أن ُمًتحي أن٧م ومٝمؾ أؾمتحي, ٓ أن وأن٤م 

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .صم٤مسم٧م ,ٟمٕمؿ أي :مداخؾة

 واوح؟ شمْم٤مد, اظمتالف وًمٞمس شمٜمقع, ظمالف: أن ومجقايب: افشقخ



٘م٤مء  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمت  314   يمت٤مب صالة ا

 ُمقوققمٝم٤م: هق ُم٤م آؾمتً٘م٤مء, ظمٓم٦ٌم اخلٓم٦ٌم, ُمقوقع ـمٞم٥م, ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 ىمقًمف يٗمٞمد ومامذا [هذه يمخٓمٌتٙمؿ خيٓم٥م يم٤من وُم٤م]: ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ ورد ٕنف

ع هؾ: يٕمٜمل ..قمٜمف؟ اهلل ريض هذا  وقمظ؟ ٤مومٞمٝم اخلٓم٦ٌم ًمتٙمقن ُينْمَ

 .اًمٕم٤معملم رب ُمـ اًمً٘مٞم٤م ـمٚم٥م قمغم احل٤مومز اًم٘م٤مئؿ, اًمقوع ُمع يتٜم٤مؾم٥م وقمظ: افشقخ

 (00:  15:  40/ 719/واًمٜمقر اهلدى) 

 (00:  16:  52/ 719/واًمٜمقر اهلدى) 



 االستخارة صالة كتاب





 317 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة آؾمتخ٤مرة 

 االشتخارة صالة يف افدظاء موضع

 اًمّمالة؟ ذم عُمقو أي اًمدقم٤مء, آؾمتخ٤مرة ًمّمالة ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 .اًمًالم سمٕمد: افشقخ

 .اًمًالم سمٕمد :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 (00:  33:  27/ 328/واًمٜمقر اهلدى) 

 االشتخارة صالة يف افدظاء يؽون متى

 أم اًمتًٚمٞمؿ, ىمٌؾ اًمدقم٤مء يٙمقن هق هؾ: آؾمتخ٤مرة صالة قمـ[ ؾم١مال] :مداخؾة

 اًمتًٚمٞمؿ؟ سمٕمد

 .اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد: افشقخ

 .اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: شقخاف

 (00:  15:  37/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 بعده؟ أم افسالم ؿبل االشتخارة دظاء يؽون هل

 اًمًجقد؟ ذم أو سمٕمده أو اًمًالم ىمٌؾ هق هؾ آؾمتخ٤مرة, دقم٤مء يٙمقن ُمتك :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مسمر طمدي٨م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمّمالة سمٕمد أنف أراه اًمذي ٓ,: اًمِمٞمخ

 يمام يمٚمٝم٤م إُمقر ذم آؾمتخ٤مرة يٕمٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمام

 همػم ُمـ ريمٕمتلم هلل يّمكم سم٤مُٕمر أطمديمؿ هؿ إذا: ي٘مقل اًم٘مرآن, ُمـ اًمًقرة يٕمٚمٛمٜم٤م



ؾمتخ٤مرة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    318   يمت٤مب صالة ا

 وأؾمت٘مدرك سمٕمٚمٛمؽ أؾمتخػمك إين مهللا: - اًمِم٤مهد هٜم٤م – ًمٞم٘مؾ صمؿ اًمٗمريْم٦م

 ومٚمٞمّمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف اهلل, ؿم٤مء إن واعمحٗمقظ اعمٕمٚمقم اًمدقم٤مء آظمر إممش سم٘مدرشمؽ

 .اًمّمالة سمٕمد يٙمقن اًمدقم٤مء أن قمغم ٟمص ٟم٘مؾ مل إن فم٤مهر هذاش ًمٞم٘مؾ صمؿ ريمٕمتلم

 (00:31:31/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 االشتخارة صالة يف افدظاء ـقػقة

  ومٞمٝم٤م؟ اًمدقم٤مء يمٞمػ: وهل آؾمتخ٤مرة صالة قمـ ٟم٠ًمخؽ ٟمريد :مداخؾة

  حتٗمٔمف؟ ُم٤م اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ وارد اًمدقم٤مء: افشقخ

 يمٞمػ ُمٜمل وـمٚمٌقا  إظمقان ُمع أقمرف ُأريد أن٤م ؿمٞمخ, ي٤م واهلل :مداخؾة

  آؾمتخ٤مرة؟

 سم٤مـمٛمئٜم٤من اعمًتخػم, اعمّمكم يّمٚمٞمٝمام ريمٕمتلم قمـ قم٤ٌمرة: آؾمتخ٤مرة: افشقخ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمدقم٤مء يدقمق اًمًالم سمٕمد صمؿ وضمؾ, قمز اهلل قمغم سم٘مٚمٌف وإىم٤ٌمل وظمِمقع

 ومْمٚمؽ ُمـ أؾم٠مخؽو سم٘مدرشمؽ, وأؾمت٘مدرك سمٕمٚمٛمؽ, أؾْمَتِخػُمك إين مهللا: »اًمًالم

 هذا أن شمٕمٚمؿ يمٜم٧م إن مهللا اًمٖمٞمقب, قمالم وأن٧م أقمٚمؿ, وٓ شمٕمٚمؿ وم٢مٟمؽ اًمٕمٔمٞمؿ,

 هق: ُمثالً  ومٞمف شمًتخػم أن شُمريد اًمذي اًمٌمء إُمر, سمدل شمْمع هالًملم سملمش:  إُمر

 . رء أّي .. اعمِم٤مريم٦م هق.. اًمزواج هق.. اًمًٗمر

 . ومٞمف اهلل يًتخػم أن اإلٟم٤ًمن يريد اًمذي ىمقؾملم, سملم: يٕمٜمل :مداخؾة

 . إُمر يمٚمٛم٦م سمدل ٟمٕمؿ,: افشقخ

  ؿمٞمخ؟ ي٤م إُمر: يمٚمٛم٦م أؿمٞمؾ  :مداخؾة

يم٦م,: ُمثالً  وشمْمع إُمر: يمٚمٛم٦م شمِمٞمؾ ٟمٕمؿ,: افشقخ .. اًمًٗمر أو اًمزواج, أو اًمنما

 وقم٤مىم٦ٌم وُمٕم٤مر ديٜمل ذم زم ظمػم إُمر هذا أن شمٕمٚمؿ يمٜم٧م إن مهللا.. »هق اًمذي

 هذا أن شمٕمٚمؿ يمٜم٧م وإن أُمري, ذم زم وسم٤مرك زم وَيّنه زم وم٤مىمدره وآضمٚمف,  قم٤مضمٚمف أُمري



 319 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة آؾمتخ٤مرة 

 واسومٜمل قمٜمل وم٤مسومف وآضمٚمف, قم٤مضمٚمف أُمري وقم٤مىم٦ٌم وُمٕم٤مر ديٜمل ذم زم َذّ  إُمر

 .وم٘مط «سمف روٜملا صمؿ قمٜمف,

 . ؿمٞمخ ي٤م ظمػم يمؾ اهلل ضمزاك وم٘مط, :مداخؾة

 . وإي٤مك: افشقخ

 (00:  34: 17/ 259/  واًمٜمقر اهلدى) 

 االشتخارة تؽرار

 شَمْٙمَرار ًمف جيقز ومٝمؾ إُمقر, ُمـ أُمر ذم اهلل يًتخػم أن أراد ٟم٤ًمنإ إذا :مداخؾة

 آؾمتخ٤مرة؟

 همػم شمٙمقن أن ويٙمٗمل ُمنموقم٦م, همػم اؾمتخ٤مرشمف يم٤مٟم٧م إذا ًمف جيقز: افشقخ

 هذه هذا, سمٜمٗمًف يدري وهق سم٘مٚمٌف, وًمٞمس سمٚمٗمٔمف رسمف يًتخػم هق يٙمقن أن ُمنموقم٦م,

 ذًمؽ, ُمـ رء سمٜمٗمًف يِمٕمر مل يم٤من إذا أُم٤م ُيِٕمٞمد, أن إمم يْمٓمر ومحٞمٜمئذٍ  اًمٖمٞمٌقسم٦م,

 .اسمتدع ىمد ومٞمٙمقن

  (00:  38: 09/ 426/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼؾب؟ يـؼح حتى مرة من أـثر االشتخارة صالة تعاد هل

 شمٙمقن وم٘مط أم اًمّمدر, يٜمنمح طمتك ُمرة ُمـ أيمثر آؾمتخ٤مرة شمٕم٤مد هؾ :ُمداظمٚم٦م  

 اسمـ ىمقل: ٕولا اعمجٚمد اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم ؿمٞمخ ي٤م ذيمرت وم٘مد واطمدة, ُمرة

 أن قمغم رأجف أمجع صمالث ُمْم٧م ومٚمام أُمري, قمغم قم٤مزم صمؿ صمالصًم٤م ريب ُمًتخػم إين: اًمزسمػم

  ُمرة؟ ُمـ أيمثر آؾمتخ٤مرة إقم٤مدة قمغم دًمٞمؾ هذا ومٝمؾ يٜم٘مْمٝم٤م,

 اعم٘مّمقد وًمٞمس اًمتٙمرار, قمدم هق آؾمتخ٤مرة ذم إصؾ أن أراه اًمذي: اًمِمٞمخ

 ذم ضم٤مء يمام إُمر وإٟمام اـمٛمئٜم٤مٟمف, قمدم وأ اًم٘مٚم٥م اـمٛمئٜم٤من هق اعمنموقم٦م آؾمتخ٤مرة ُمـ



ؾمتخ٤مرة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    320   يمت٤مب صالة ا

طم٦ًم, احلدي٨م  يٕمٚمٛمٜم٤م يمام يمٚمٝم٤م إُمقر ذم آؾمتخ٤مرة يٕمٚمٛمٜم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سا

 همػم ُمـ ريمٕمتلم هلل ومٚمٞمّمؾِّ  سم٤مُٕمر أطمديمؿ َهؿَّ  إذا: »ي٘مقل اًم٘مرآن ُمـ اًمًقرة

 ُمرسم٤مٕ هؿ إذا: وم٢مًذا اًمدقم٤مء, آظمر إممش أؾمتخػمك إين مهللا: ًمٞم٘مؾ صمؿ اًمٗمريْم٦م,

 صدره, اٟم٘مٌض.. صدره اٟمنمح ٟمٗمًف يراىم٥م أن أُم٤م قمٚمٞمف, اًمقاضم٥م هق هذا ومٚمٞمّمؾ,

 طم٤مًم٦م ذم إٓ ًمٚمتٙمرار داقمل ومال ذًمؽ وقمغم اًمًٜم٦م, ذم أصؾ هل٤م ًمٞمس يمٚمٝم٤م أؿمٞم٤مء هذه

 قمـ اًمقارد اًمدقم٤مء سمذاك ودقم٤م ريمٕمتلم صغم إذا اإلٟم٤ًمن يِمٕمر أن: وهل واطمدة

 وذم اًمّمالة هذه ذم وقم٘مٚمف وًمٌف ىمٚمٌف ًٕم٤مضم٤مُم يٙمـ مل سم٠منف ؿمٕمر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .آؾمتخ٤مرة يٙمرر أن ًمف يًتح٥م احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اًمدقم٤مء, ذاك

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمٝم٤م شم٠مُمٚمٜم٤م إذا ومٜمحـ اًمزسمػم, اسمـ قمـ رواي٦م ذم أو طمدي٨م ذم

طم٦مً  ئمٝمر ٓ  سمٕمض ذم ٕن اًمنمقمٞم٦م: اًمّمالة هل سم٤مٓؾمتخ٤مرة يٕمٜمل أنف سا

 اؾمتِم٤مر, ُمـ ٟمدم وٓ اؾمتخ٤مر ُمـ ظم٤مب ُم٤م: »اًمًٜمد وٕمٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م وإن إطم٤مدي٨م

 يمام اًمدقم٤مء جمرد سمؾ اًمّمالة هل آؾمتخ٤مرة هٜم٤م اعم٘مّمقد ومٚمٞمسش اىمتّمد ُمـ قم٤مل وُم٤م

ش زم واظمؽم اهمٗمر مهللا: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن آظمر طمدي٨م ذم أجًْم٤م ضم٤مء

 وًمذًمؽ ؼ:اًم٤ًمسم احلدي٨م ذم ذيمرت اًمتل آؾمتخ٤مرة هل ًمٞم٧ًم ًمٙمـ اؾمتخ٤مرة, ومٝمذه

 ريمٕمتلم صالة شمتٓمٚم٥م اًمتل اًمنمقمٞم٦م آؾمتخ٤مرة قمٜمك اًمزسمػم اسمـ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ومام

 ريمٕمتلم يّمكم أجًْم٤م صمؿ سمٕمده٤م, ويدقمق ريمٕمتلم يّمكم ؾمٞمٙمرر ومٝمق سمٕمده٤م, واًمدقم٤مء

 يت٤ٌمدر ُم٤م أدقمٞم٦م, وسمثالصم٦م شمًٚمٞمامت سم٧ًم ريمٕم٤مت ؾم٧م صغم ىمد ومٞمٙمقن سمٕمده٤م ويدقمق

 هذا شمٙمرار, أو زي٤مدة دون احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ؿاحلٙم ومٞمٌ٘مك وًمذًمؽ هذا, ي٘مّمد أنف

 .اجلقاب هق

 (00:24:50/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 ظزم ؿد اإلكسان يؽن مل وفو االشتخارة تؼع هل

 معغ؟ رء ظذ

 اًمًٜم٦م يدظمؾ أن ُيريد وأن اًمث٤مٟمقي٦م, إومم اًمًٜم٦م ُمـ ٟمجح ـم٤مًم٥م :افسمال



 321 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   تخ٤مرةيمت٤مب صالة آؾم 

 ذم مخًلم سمٜم٦ًٌم يٕمٜمل أطمدمه٤م إمم ٞمؾُم قمٜمده ًمٞمس ًمٙمٜمف أديب, أو قمٚمٛمل اًمث٤مٟمقي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

  اًمدقم٤مء؟ ذم ي٘مقل ُم٤مذا اؾمتخ٤مرشمف, ًمٗمظ يٙمقن ومٙمٞمػ اح٤مئ٦م, ذم مخًلم اح٤مئ٦م

 قمٚمٞمف, اؾمتخ٤مرة ومال وًمذًمؽ قمٜمده, َهؿَّ  ٓ أنف ؾم١ماًمؽ ُمـ أومٝمٛمف اًمذي :اجلواب

ُمف صحٞمح همػم ومٝمٛمل يم٤من وإن صحٞمح, وم٤مجلقاب صحٞمح٤مً  ومٝمٛمل يم٤من وم٢من  . وَمَ٘مقِّ

 . ؿمٞمخ ي٤م ظمػماً  جيزاك اهلل :افسمال

 . وإي٤مك :اجلواب

 . حمت٤مر ٕنف آؾمتخ٤مرة: إمم حيت٤مج ومٝمق حمت٤مر, أنف وم٘مط :افسمال

 اإلٟم٤ًمن يٕمزم أن سمٕمد آؾمتخ٤مرة احلػمة, شمدومع ٓ آؾمتخ٤مرة ٓ, :اجلواب

٤م, ًمٕمٛمؾ  .آؾمتخ٤مرة شم٠ميت ومٝمٜم٤م ُمَّ

 ووح شمنمع, ٓ اعمًٚمؿ قمٚمٞمف يٕمزم مل أُمر ذم واًمري٥م اًمِمؽ رومع ذم آؾمتخ٤مرة 

  اجلقاب؟ ًمؽ

 . ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ أي :افسمال

 . ـمٞم٥م :اجلواب

ومؽ يٕمٜمل :افسمال  . اًمٜمٝم٤مي٦م ذم سمٜمٗمز ُأقَمرِّ

 . ٟمٕمؿ :اجلواب

 حمٛمد واؾمٛمل اهلل, رمحف اعمٍمي أُملم حمٛمد اًمِمٞمخ طمٗمٞمدة زوج :افسمال

 . اعمٜمجد ص٤مًمح

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك اهلل, رمحف اهلل, ؿم٤مء ُم٤م :اجلواب

 (  00: 19: 30/  206/  ٜمقرواًم اهلدى) 





 اخلوف صالة





 325 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اخلقف 

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبي وؾاة بعد اخلوف صالة مؼوظقة

 .صحٞمح .شوطمذيٗم٦م, ُمقؾمك وأبق, قمغم أجْم٤مً  صاله٤م أنف: »طمدي٨م

 أن ُمع, اًمّمح٤مسم٦م قمـ أصم٤مر هذه سمذيمر اعم١مًمػ همرضش : شمٜمٌٞمف»[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ذهٌقا  اًمذيـ ٚمامءاًمٕم سمٕمض قمغم اًمرد هق إٟمام, قمٜمٝم٤م يٖمٜمك ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اخلقف صالة صمٌقت

 اًمٚم١مًم١مى زي٤مد سمـ احلًـ وُمٜمٝمؿ, واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٕمده شمنمع ٓ أهن٤م إمم

ش 1/189» اًمٓمح٤موى طمٙم٤مه يمام أجْم٤مً  يقؾمػ ٕبك ىمقل وهق, قمٚمٞم٦م سمـ وإسمراهٞمؿ

 صٚمقه٤م ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ٕن, سمٌمء ًمٞمس قمٜمدٟم٤م اًم٘مقل وهذا: »سم٘مقًمف ورده

 ٟمذيمره أن إمم حيت٤مج أن ُمـ أؿمٝمر ذًمؽ ذم وُم٤م, سمٓمؼمؾمت٤من طمذيٗم٦م صاله٤م ىمد, سمٕمده

 إمم وؾمٌ٘مف, ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سمٕمد ذًمؽ ومٕمؾ قمغم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع اعمّمٜمػ طمٙمك وىمدش. هد

 .أقمٚمؿ واهللش 2/357ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ

 ([587) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 اخلوف صالة صور من

 احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل اخلقف صالة أن يٕمٚمٛمقن احل٤مرضيـ إظمقاٟمٜم٤م ُمـ يمثػماً  ًمٕمؾ: اًمِمٞمخ

 ُصَقر هل٤م هذه اخلقف ومّمالة اًمزُم٤من, هذا ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٗمتٜم٦م هذه ذم ُأطمٞمٞم٧م أفمٜمٝم٤م ُم٤م

 .ريمٕم٦م ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾٍ  اجلامقم٦م ًمٙمـ ًمٜمٗمًف, ريمٕمتلم يّمكم اإلُم٤مم أن: ُمٜمٝم٤م قمديدة,

لم ًمٚمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسمقن يٜم٘مًؿ سم٠من وذًمؽ   .ـم٤مئٗمتلم أو َصٗمَّ

 أن سمٞمٝمٛمٜم٤م, اًمكم ه٤م ًمٙمـ اجلديد, اًمٗم٘مف ُمـ رء إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م احل٘مٞم٘م٦م أن 

 صالة اًمٙمرام سم٠مصح٤مسمف صغم يم٤من اًمزُم٤من, ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .يمٞمٗمٞم٦م قمنم مخ٦ًم اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ سمٚمٖم٧م ضمدًا, قمديدة صقر ذم اخلقف

 هذه ُمـ وم٘مط, يمٞمٗمٞم٤مت ؾمٌع إٓ يّمح ٓ: اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ ي٘مقل ًمٙمـ 

 اًم٘مٌٚم٦م, ُدسمر ذم اًمٕمدو يٙمقن وىمد اًم٘مٌٚم٦م, يًت٘مٌؾ اإلُم٤مم يٜمتّم٥م: اًمّمحٞمح٦م تاًمٙمٞمٗمٞم٤م
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و اًمِمامل, يًت٘مٌؾ أن اإلُم٤مم يًتٓمٞمع ومال اًمِمامل, سمٛمٕمٜمك  ًمق ومٝمق اجلٜمقب, يًت٘مٌؾ سمِده

 .اعمنميمقن سمف يٖمدر أن ممٙمـ أصح٤مسمف, سمجٛمٞمع صغم

ؿ ومٙم٤من: وًمذًمؽ  ًِّ  كمسمٞمّم وىمًؿ اًمٕمدو, وضمف ذم ىمًؿ ىمًٛملم, اًمّمح٤مسم٦م ُيَ٘م

 اًمرؾمقل ظمٚمػ اًمذي اًمّمػ ومٞمٜمقي إومم, اًمريمٕم٦م ومٞمّمكم اًمًالم, قمٚمٞمف ظمٚمٗمف

, وسمٞمتِمٝمدوا جيٚمًقن اعمٗم٤مرىم٦م,  اًمتل اجلامقم٦م َُمَّم٤مّف  وي٠مظمذون ويذهٌقن وسمٞمًٚمٛمقا

 ىم٤مئامً  يٜمتٔمرهؿ وهق اًمرؾمقل, ُمع وشم٘متدي اجلامقم٦م هذه شم٠ميت صمؿ اًمٕمدو, دُم٤َمه يم٤مٟم٧م

 واطمدة, ريمٕم٦م ًمٚمجامقم٦م ويٙمقن ريمٕمت٤من, قلًمٚمرؾم ومتٙمقن هبؿ, ومٞمًٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م, ًمٚمريمٕم٦م

 .ريمٕم٦م اخلقف صالةش ريمٕم٦م اخلقف صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ وهذا

 ( 00:  03: 18/   533/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 00:  10: 10/   533/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلوف صالة يف ادحارب ظن افؼبؾة اشتؼبال يسؼط

 افشديد وافؼتال

 .اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة ذم اعمح٤مرب قمـ آؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط: اإلُم٤مم ىم٤مل 

 .(2 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص)
 [:افصػة أصل يف وؿال] 

َـّ  وم٘مد اًمِمديد: اخلقف صالة ذم وأُم٤م  قمغم ىمٞم٤مُم٤مً  رضم٤مًٓ:» يّمٚمقا  أن ُٕمتف ملسو هيلع هللا ىلص ؾم

 .شُمًت٘مٌٚمٞمٝم٤م همػم أو اًم٘مٌٚم٦م, ُمًت٘مٌكم ريم٤ٌمٟم٤ًم: أو أىمداُمٝمؿ,
: إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل  .شسم٤مًمرأس واإلؿم٤مرة اًمتٙمٌػم هق وم٢مٟمام اظمتٚمٓمقا

 آٟم٘م٤ًمم ُمـ ومخٞمػ يمثر, إذا واًمٕمدو اؿمتد, إذا اخلقف أن: اعمٕمٜمك: احل٤مومظ ىم٤مل  

 قمٚمٞمف ي٘مدر ٓ ُم٤م ُمراقم٤مة شمرك وضم٤مز اإلُمٙم٤من, سمح٥ًم طمٞمٜمئذ اًمّمالة ضم٤مزت ًمذًمؽ:

 إمم اإليامء, إمم واًمًجقد اًمريمقع وقمـ اًمريمقع, إمم اًم٘مٞم٤مم قمـ ومٞمٜمت٘مؾ إريم٤من: ُمـ
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 خيِمك طمتك ذًمؽ يّمٜمٕمقن ٓ: اح٤مًمٙمٞم٦م ىم٤مل وًمٙمـ. اجلٛمٝمقر ىم٤مل وهبذا ذًمؽ, همػم

 .ـها. اًمقىم٧م ومقات
 اًمثالصم٦م: إئٛم٦م قمـش 1/190» اًمٓمح٤موي طمٙم٤مه اجلٛمٝمقر قمـ ذيمره ُم٤م وسمٛمثؾ

ٌُع, يٗمؽمؾمف أن ؾمجد إن ومخ٤مف إرض, قمغم يم٤من رضمالً  أن ًمق ويمذًمؽ: »ىم٤مًمقا   أو ؾَم

 ويقُمئ اًم٘مٞم٤مم, ذم ذًمؽ خي٤مف ٤منيم إن ىم٤مقمدًا, يّمكم أن ومٚمف سمًٞمػ: رضمؾ ييسمف

 .شإيامء
 ([1/67) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ]

 افشديد اخلوف يف افصالة يف افؼقام ترك

 :6 ؾؼرة افصػة تؾخقص يف اإلمام ؿال 

 واًم٘مت٤مل اخلقف صالة اعمّمكم: قمغم إٓ ريمـ وهق ىم٤مئام, يّمكم أن قمٚمٞمف وجي٥م

٤ًٌم يّمكم أن ًمف ومٞمجقز ,.اًمِمديد  .رايم
 أىمداُمٝمؿ, قمغم اًمِمديد اخلقف ذم يّمٚمقا  أن ُٕمتف َـّ وؾَم  :افصػة أصل يف وؿال

َٚمَقاِت  قَمغَم  طَم٤مومُِٔمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وذًمؽ ,- شم٘مدم يمام - ريم٤ٌمٟم٤مً  أو اَلةِ  اًمّمَّ  َواًمّمَّ

  َوىُمقُُمقا  اًمُقؾْمَٓمك
ِ
ّ
ِ
ًٓ  ظِمْٗمتُؿْ  وَم٢ِمنْ . ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل ٤ٌَمًٟم٤م َأوْ  وَمِرضَم٤م َ  وَم٤مْذيُمُروا َأُِمٜمْتُؿْ  وَم٢ِمَذا ُريْم  اَم يمَ  اّللَّ

٤م قَمٚمََّٛمُٙمؿ ْ  ُمَّ  .[238: اًمٌ٘مرة] ﴾شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  شَمُٙمقُٟمقا  مَل
ًٓ  ظمٗمتؿ وم٢من  . ريم٤ٌمٟم٤مً  أو رضم٤مًٓ  ومّمّٚمقا : أي: ريم٤ٌمًٟم٤م أو ومرضم٤م

ضَم٤مُل : »اًم٘مرـمٌل ىم٤مل  َيْرضَمؾ اإلٟم٤ًمن َرضَمَؾ : ىمقهلؿ ُمـ َرضمؾ: أو راضمؾ مجع: واًمرِّ

: ىم٤مل صمؿ..ش. .ورضُمؾ وراضمؾ َرضِمؾ ومٝمق ىمدُمٞمف: قمغم وُمِمك اًمريمقب قمدم إذا َرضماًل:

 أي٦م وفم٤مهر قمٚمٞمف, يرد قمٛمر اسمـ وطمدي٨م. اًمّمالة يٗمًد اًم٘مت٤مل إن: طمٜمٞمٗم٦م أبق ىم٤مل»

 .. .قمٚمٞمف دًمٞمؾ أىمقى

 ذًمؽ دلَّ  إريم٤من: سمٕمض شمرك ضمقاز ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رظمص ح٤م: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل

 .شيٗمًده٤م ٓ اًمّمالة ذم اًم٘مت٤مل أن قمغم

 ([1/81) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 





 حلاجةا صالة كتاب





 331 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب صالة احل٤مضم٦م 

 احلاجة صالة يف صحقح حديث ورد هل

  ؿمٞمخ؟ ي٤م رء ومٞمٝم٤م ورد هؾ احل٤مضم٦م, صالة :ادؾؼي

 . صح ُم٤م ًمٙمـ ورد صحٞمح, رء ذم ُم٤م ٓ: افشقخ

 (00: 48: 38/ 528/ واًمٜمقر اهلدى)

 افتجربة ظذ بـاء احلاجة صالة مؼوظقة إثبات يستؼقم ال

: احل٤مضم٦م صالة أطم٤مدي٨م ٟمٞمدأؾم٤م قمغم اعمٜمذري ىمقل قمغم ُمٕمٚم٘م٤مً  إًم٤ٌمين ىم٤مل]

ؾْمٜم٤َمد قمغم َٓ  اًمتجرسم٦م قمغم َهَذا ُمثؾ ذِم  وآقمتامد  [:اإْلِ

 ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مًمف ُم٤م أطمًـ وُم٤م أجْم٤ًم, اًمتجرسم٦م قمغم آقمتامد جيقز ٓ سمؾ: ىمٚم٧م 

 شمث٧ٌم ٓ اًمًٜم٦م: وأىمقل: هذا اعم١مًمػ يمالم ذيمر أن سمٕمدش 140صش »اًمذايمريـ حتٗم٦م»

 ُمٌتدقم٤ًم, يمقٟمف قمـ ؾمٜم٦م أنف ُمٕمت٘مداً  ًمٚمٌمء اًمٗم٤مقمؾ هب٤م خيرج وٓ اًمتجرسم٦م, سمٛمجرد

 جيٞم٥م وم٘مد ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ صم٤مسم٧م اًم٘مٌقل ؾم٥ٌم أن قمغم يدل ٓ اًمدقم٤مء وىمٌقل

 آؾمتج٤مسم٦م شمٙمقن وىمد اًمرامحلم, أرطمؿ وهق سمًٜم٦م, شمقؾمؾ همػم ُمـ اًمدقم٤مء اهلل

 وم٘مد اعمٓمٝمرة, ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م طمدي٨م, إٟمف: ي٘م٤مل اًمذي هذا ومٗمل هذا وُمع اؾمتدراضم٤ًم,

 ومٝمذا واًمًجقد, اًمريمقع ذم اًم٘مرآن ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل ومٞمف ؿمؽ ٓ صمٌقشم٤مً  اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم

 سمـ قمٛمر إؾمٜم٤مده وذم  ؾمٞمام وٓ ُمقوققم٤ًم, اعمروي هذا يمقن قمغم اًمدٓئؾ أقمٔمؿ ُمـ

 يم٤من وإن اعمتٝمٛملم, اعمؽمويملم ُمـ وم٢مٟمف اعمذيمقر, اًمٌٚمخل اًمث٘مٗمل يزيد سمـ ه٤مرون

 ظمداش, سمـ قم٤مُمر شمٚمٛمٞمذه ويمذا طمٗمٔمف, ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمف ُمٝمدي اسمـ صمٜم٤مء وًمٕمؾ طم٤مومٔم٤ًم,

 واًمٌٞمٝم٘مل احل٤ميمؿ ُمثؾ اقمتامد ُمـ واًمٕمج٥م. يروُّي٤م ص٤مر اًمتل ُمٜم٤ميمػمه ُمـ هذا ومٚمٕمؾ

 ظمالف قمغم يِمتٛمؾ أنف مجٞمٕم٤مً  يٕمٚمٛمقن أُمر ذم اًمتجري٥م قمغم سمٕمدهؿ وُمـ واًمقاطمدي

 .ُمٜم٤مهٞمٝم٤م ذم اًمقىمقع وقمغم اعمٓمٝمرة, اًمًٜم٦م

 ش1/312واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ»





 السًو سحود كتاب
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 فؾتشفد يرجع ال معتداًل  ؿائام افرـعتغ بعد ؿام من

 فؾسفو ويسجد

 وم٘م٤ممش اًمٔمٝمر صالة: رواي٦م وذم» اًمّمٚمقات ُمـ صالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٜم٤م صغم» 

 ,[ُمٕمف اًمٜم٤مس وم٘م٤مم[ ]يرضمع ومل ُم٣م اقمتدل ومٚمام] سمف ومًٌح[ جيٚمس ومل] اصمٜمتلم ُمـ

 ؾمجد[ شمًٚمٞمٛمف اًمٜم٤مس واٟمتٔمر]  اًمًالم إٓ يٌؼ ومل صالشمف ُمـ ومرغ[ إذا] طمتك ومٛم٣م

 وؾمجد[ ]ؾمٚمؿ صمؿ] يًٚمؿ أن ىمٌؾ[ ضم٤مًمس وهق ؾمجدة, يمؾ ذم يٙمؼم] ؾمجدشملم

 [ش.اجلٚمقس ُمـ ٟمز ُم٤م ُمٙم٤من ُمٕمف, اًمٜم٤مس

 إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ومٞمفش يرضمع ومل ُم٣م اقمتدل ومٚمام: »ىمقًمفش : وم٤مئدة»[ : اإلمام ؿال]

 ىم٤مئام, ملسو هيلع هللا ىلص اقمتداًمف هق إٟمام - واضم٥م وهق - اًمتِمٝمد إمم ملسو هيلع هللا ىلص رضمققمف قمدم أن

 ىم٤مم إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤م هذا ضم٤مء وىمد ًمرضمع, يٕمتدل مل ًمق أنف وُمٗمٝمقُمف

 ومال ىم٤مئام اؾمتقى وم٢من ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئام يًتقي أن ىمٌؾ ذيمر وم٢من اًمريمٕمتلم, ذم اإلُم٤مم

 أطمده٤م ـمرىمف, سمٛمجٛمقع صحٞمح طمدي٨م وهقش. اًمًٝمق ؾمجديت ويًجد جيٚمس,

 ذم ضم٤مء ومام .ش949ش »داود أيب صحٞمح» وش 388ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق ضمٞمد,

 ومال ًمٚمحديثلم, خم٤مًمٗمتف ُمع وم٢مٟمف يرضمع, مل أىمرب اًم٘مٞم٤مم إمم يم٤من إذا أنف اًمٗم٘مف يمت٥م سمٕمض

 . سمٞمٜم٦م قمغم ديٜمؽ ُمـ اعمًٚمؿ أُّي٤م ومٙمـ اًمٌت٦م, اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ

 (.586-585/ 5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 افسـن من رء ظن فؾسفو افسجود مؼوظقة

 .صحٞمح .شؾمجدشملم ومٚمٞمًجد أطمديمؿ ٟمًك إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 ي٤ٌمح» أنف قمغم احلدي٨م هذا سمٕمٛمقم اعم١مًمػ اؾمتدلش : شمٜمٌٞمف»[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

, اًمّمقاب إمم أىمرب ًمٙم٤منش يًتح٥م: »ىم٤مل وًمقش اًمًٜمـ ُمـ رء قمـ ًمٚمًٝمق اًمًجقد

 سم٘مقًمف ذًمؽ شمٕمٚمٞمٚمف ذم طمج٦م وٓ, هٜم٤م إُمر قمٚمٞمف يدل ُم٤م أىمؾ ـ آؾمتح٤ٌمب أقمٜمك ـ ٕنف

 إٟمام, آؾمتح٤ٌمب يٜمٗمك ٓ هذا ٕن  .ُمٜمف اًمتحرز يٛمٙمـ ٓ ٕنف :ش102  ص» ي٠ميت ومٞمام
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 .خيٗمك ٓ يمام اًمقضمقب يٜمٗمك

 ([339) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 دون افواجبات ترك يف افسفو شجود مؼوظقة حرص خطل

 افسفو شجود موضع ظذ وافؽالم افسـن،

, اًمٜم٘مص جلؼمان يٙمقن إٟمام ًٝمقاًم إن: اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م,: افسائل

 ؟واضم٤ٌمً  شمريم٧م ًمق ُمثالً  يٕمٜمل

 ؟ُم٤مذا هلؿ وم٘مٚم٧م: اًمِمٞمخ

 .رأُّيؿ واوم٘م٧ُم : افسائل

ْ سُمْرَه٤مَٟمُٙمؿْ ﴿ :ًمف شم٘مؾ أخؿ: اًمِمٞمخ  اًمٜم٘مص, ضمؼمان هذا ذم سيح واحلدي٨م ﴾َه٤مشُمقا

 ٟم٘مص يٙمقن ىمد أو ريمـ, ٟم٘مص يٙمقن ىمد اًمٜم٘مص اًمًٞم٤مؾمٞملم, يمٙمالم يمالم هذا

د ومام ٟمٗمٍؾ, صٟم٘م يٙمقن وىمد ومرض,  يٚمت٘مل ومٝمذا إـمالىمف, قمغم يم٤من إن اًمٜم٘مص هبذا اعمرا

 .طمديثٜم٤م ُمع

 .سمؽميمف اعمًٚمؿ ي٠مثؿ اًمذي اًمٜم٘مص: ٤مئؾًاًم

 .اًمٕم٘م٦ٌم قمٜمد اًمِمٞمخ مح٤مر ي٘مػ وهٜم٤م, سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا : اًمِمٞمخ

 اًمتًٚمٞمؿ وسمٕمد اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ ومٞمٝم٤م اًمتل اًمًٝمق ؾمجقد طمدي٨م ؿمٞمخٜم٤م, :افسائل

 ومٝمٛمٝم٤م؟ يٙمقن يٕمٜمل يمٞمػ

 ؿم٤مء وإن اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ ؿم٤مء إن سمٞمٜمٝمام, ومرق ٓ واًمٜم٘مص اًمزي٤مدة ذم ومرق ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمٜم٘مّم٤من ذم أو اًمزي٤مدة ذم اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد

 ( 00: 48: 17/ 183/ واًمٜمقر اهلدى)
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 افسفو شجود يف افسـة وترك افواجب ترك بغ افتػريق

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 :اًمًٝمق ؾمجقد وُمـ 

 أو إول اًمتِمٝمد ٟمًٞم٤من قمٜمد: » اًمًجقد ومٞمٝم٤م ينمع اًمتل اعمقاـمـ سمٞم٤من صدد ذم ىمقًمف

 ذم وم٘م٤مم صغم ملسو هيلع هللا ىلص ذم اًمٜمٌل أن سمحٞمٜم٦م اسمـ قمـ اجلامقم٦م رواه ح٤م اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م ٟمًٞم٤من

 ش.ؾمٚمؿ صمؿ ؾمجدشملم ؾمجد صالشمف ُمـ ومرغ ومٚمام ومٛم٣م سمف ومًٌحقا  اًمريمٕمتلم

 اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ ؾمٜم٦م ًمٜمًٞم٤من اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م قمغم اًمدًمٞمؾ يذيمر مل: ىمٚم٧م

 :ُٕمريـ يًقغ ٓ احلٙمؿ هذا ذم إول سم٤مًمتِمٝمد اًمًٜمـ هذه وإحل٤مق

 جيقز ومال اًمتِمٝمد ُمـ حمٚمف ذم سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وضمقسمف ذم خمتٚمػ اًمتِمٝمد أن: إول

 .وضمقسمف دون ؾمٜمٞمتف قمغم ُمتٗمؼ هق ُم٤م سمف يٚمحؼ أن

 وم٢مذا» :ًمف ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل صالشمف اعمًئ سمف رأُم ٕنف واضم٥م أنف ومٞمف اًمّمقاب أن: اًمث٤مين

 داود أبق أظمرضمفش. شمِمٝمد صمؿ اًمٞمنى ومخذك واومؽمش وم٤مـمٛمئـ اًمّمالة وؾمط ذم ضمٚم٧ًم

   .طمًـ سمًٜمد

 اًمًجقد عمنموقمٞم٦م آظمر دًمٞمؾ ُمـ إذن سمد ومال اعمذيمقر اإلحل٤مق جيقز ٓ أنف ومث٧ٌم 

ش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ: »سمحدي٨مش اًمروو٦م» ذم ظم٤من صديؼ ًمف اؾمتدل وىمد اًمًٜمـ ذم

 .وهمػممه٤م وأمحد داود أبق رواه قمٜمدي طمًـ طمدي٨م وهق

 - 129/  1 ومراضمٕمف واعمٜمدوب اعمًٜمقن سملم اعمنموقمٞم٦م ذم ومرق ٓ أنف إمم ذه٥م صمؿ

 سح ًمٙمٜمف.275 – 274/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» ذم اًمِمقيم٤مين ذًمؽ إمم وؾمٌ٘مف 130

 .ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومراضمٕمف ومٞمًـ ؾمٜم٦م وشمرك ومٞمج٥م واضم٥م ًمؽمك اًمًجقد سملم سم٤مًمتٗمريؼ

 ([272) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 افسـن فسك افسفو شجود مؼوظقة

 صقر سمٕمض اعمّمكم يٜمًك ىمدش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ» طمدي٨م ومٞمف: افسمال

 .. ُمثؾ اًمّمالة

 . اًمًٜمـ سمٕمض: اجلواب

  اعم٘مّمقد؟ هذا هؾ ٟمٕمؿ, اًمًٜمـ سمٕمض: افسمال

 . اعم٘مّمقد ُمـ هذا: اجلواب

 . اإلـمالق قمغم ؾمٝمق ًمٙمؾ إذاً  اعم٘مّمقد, ُمـ: افسمال

 . واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام هق: واباجل

ره مل ح٤م ص٤مطمٌف قم٤مشم٥م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل: افسمال  . ٟمًٞمٝم٤م آي٦م يَذيمِّ

 . ٟمٕمؿ أي: اجلواب

 . اًمًٝمق ؾمجقد ًمٞمًجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يٕمد مل: افسمال

 طمزم اسمـ طمقهل٤م ُيَدْٟمِدن ىم٤مقمدة: إومم اًمٜم٤مطمٞم٦م: ٟم٤مطمٞمتلم ُمـ اجلقاب: اجلواب

ئد اًمنمع ُمـ دائامً  ي١مظمذ ضمدًا, ُمٝمٛم٦م دةىم٤مقم وهل يمثػماً, ئد اًمزا  .وم٤مًمزا

 .اإلسم٤مطم٦م قمغم يٕمٜمل إصٚمٞم٦م, اًمؼماءة قمغم هذا اًمث٤مين احلدي٨م قمٜمدك ومٝمٜم٤م 

ك سم٤مجلديد ومٞم١مظَمذ ضمديد, شمنميع ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ هٜم٤م   .اًم٘مديؿ وُيؽْمَ

 ًمف, يًُجد مل اًمرؾمقل أن صم٧ٌم ُم٤م إٓش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ: »اًمث٤مين اجلقاب 

 سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م: ُمث٤مًمف أىمقى, واًم٘مقل ىمقًٓ  يٙمقن ىمد ومٕمؾ, يٙمقن رضوري ُمش أو

 ًمف, ومًٌحقا  وم٘م٤مم إوؾمط اًمتِمٝمد يقُم٤مً  ٟمز واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ؿمٕم٦ٌم

 ىم٤مئامً  اؾمتتؿ وم٢من اًمث٤مًمث٦م, ريمع إذا وم٘م٤مم أطمديمؿ ؾمٝمك إذا: »ىم٤مل اًمًالم سمٕمد يٕمد, ومٚمؿ

 ش.قمٚمٞمف ؾمجقد وٓ اًمتِمٝمد إمم يٕمقد ىم٤مئامً  يًتتؿ مل وإذا اًمًٝمق, ويًجد يرضمع ومال

 ُمـ ُيًتثٜمك هذا ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ طمقًمف, شُمَدٟمدن أن٧م ح٤م ص٤مًمح ُمث٤مل هذا: إذاً  
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: أيش ؾمجدشم٤من ؾمٝمقة ًمٙمؾ» وأُمث٤مًمف ذًمؽ ؾمقى ومامش ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ» احلدي٨م

 . يمذًمؽ اؾمتثٜمل, ُم٤م إٓ قمٛمقُمف قمغم احلدي٨م يٌ٘مك

 .. يم٤من وإذا يًجد أن آؾمتح٤ٌمب ُمـ ٟم٘مقل هؾ :افسمال

 . هق هق احلٙمؿ: اجلواب

 . ٟمٕمؿ أي: افسمال

 ُمٓمٚم٘م٦م ضم٤مءت اًمتل إطمٙم٤مم ذم واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٗمريْم٦م سملم ومرق ٓ يٕمٜمل: اجلواب

 اؾمتثٜمل, ُم٤م إٓ يم٤مًمٗمريْم٦م أجْم٤مً  اًمٜم٤مومٚم٦م ومحٙمؿ اًمٗمريْم٦م, ذم ُمٜمّمقص٦م ضم٤مءت أو

 اًمٜم٤مومٚم٦م ذم نفأ اًمتٜمّمٞمص ضم٤مء ًمٙمـ جيقز ٓ أنف إصؾ اًمٜم٤مومٚم٦م, ذم اجلٚمقس ُمثالً : يٕمٜمل

 . اًمثقاب ٟمّمػ ًمف يٙمقن ًمٙمـ اجلٚمقس, جيقز

 (00: 52: 59/ 209/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾف شفا إذا شفو شجود ادلموم ظذ فقس

 إُم٤مُمف ؾمٝم٤م وم٢من, ؾمٝمق اإلُم٤مم ظمٚمػ ُمـ قمغم ًمٞمس: »ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ طمدي٨م

 .وٕمٞمػ  .اًمدارىمٓمٜمك رواهش. ظمٚمٗمف ُمـ وقمغم ومٕمٚمٞمف

جد أنف صالشمف ذم ؾمٝم٤م إذا اعم١مشمؿ أن إمم اًمزيدي٦م أئٛم٦م ُمـ اهل٤مدى ذه٥م: ؾائدة  ًمٚمًٝمق ًي

٧م وًمق: )وم٘م٤مل اًمّمٜمٕم٤مٟمك ذاك إمم وُم٤مل, ًمٚمجٛمٝمقر ظمالوم٤م  خمّمّم٤م ًمٙم٤من احلدي٨م هذا صٌم

ٝمق ؾمجقد أدًم٦م ًمٕمٛمقُم٤مت قشمف قمدم وُمع, اًًم  (. اهل٤مدى ىمقل وم٤مًم٘مقل صٌم

ٝمقن يم٤مٟمقا  ملسو هيلع هللا ىلص سمف ي٘متدون يم٤مٟمقا  اًمذـي اًمّمح٤مسم٦م أن ي٘مٞمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ: ىمٚم٧م  ملسو هيلع هللا ىلص وراءه ًي

جقد يقضم٥م ؾمٝمقا  , يمذًمؽ يم٤من وم٢مذا, إٟمٙم٤مره ٕطمد يٛمٙمـ ٓ أُمر هذا, ُمٜمٗمردـي يم٤مٟمقا  ًمق قمٚمٞمٝمؿ اًًم

 مل وم٢مذا, ًمٜم٘مٚمقه ومٕمؾ وًمق, ًمٗمٕمٚمقه ُمنموقم٤م يم٤من وًمق, ملسو هيلع هللا ىلص ؾمالُمف سمٕمد ؾمجد ُمٜمٝمؿ أطمدا أن يٜم٘مؾ ومٚمؿ

 ُمٕم٤موي٦م طمدي٨م ذم ٣مُم ُم٤م ذًمؽ ي١ميد ىمد شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن فم٤مهر وهذا, ينمع مل أنف قمغم دل, يٜم٘مؾ

ٚمٛمك احلٙمؿ سـم ل ي٠مُمره مل صمؿ, سمتحريٛمف ضم٤مهال ملسو هيلع هللا ىلص ظمٚمٗمف اًمّمالة ذم شمٙمٚمؿ إٟمف اًم جقد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  سًم

ٝمق ٞمٝم٘مك ذيمره, اًًم  .أىمقى ىمٚمٜم٤مه وُم٤م اًم

 ([404) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]





 السًو يف متفرقات
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  فؾسفو؟ يسجد ؾفل اإلمام ظن اكػراده بعد ادلموم شفى إذا

 اإلُم٤مم؟ ؾمالم سمٕمد يًجد هؾ ُم٠مُمقُم٤مً  يمقٟمف ذم ٟمًٞم٤مٟمف يم٤من إذ امومٞم: افسمال

 .ٓ: اجلواب

ت وإذا :مداخؾة  ًمإلُم٤مم؟ ُمالزم وهق ٟمًٞم٤مٟمف خيتٚمػ هؾ اإلُم٤مم, ظمٚمػ ريمٕم٦م وَمقَّ

 .هب٤م ي٠ميت أن ُمـ سمد ومال أيمثر, أو سمريمٕم٦م ُمثالً ... يتداريمف أن ُمـ سمد ٓ ريمـ هذا: افشقخ

 اإلُم٤مم؟ قمـ هب٤م اٟمٗمرد ريمٕم٦م ذم أدقمٞمف ًمِّكما اًمٜمًٞم٤من يم٤من ًمق أنف ي٘مّمد :مداخؾة

 ومٕمٚمٞمف اٟمٗمرد أن سمٕمد ٟمز يم٤من إذا آه, اٟمٗمرد, ح٤م ريمٕم٦م, ٟمز ومٝمٛم٧م أن٤م: افشقخ

 .اًمًٝمق ؾمجقد

 ( 00: 06: 31/ 756/واًمٜمقر اهلدى)

 األؿوال؟ دون األؾعال يف بافسفو خاص افسفو شجود هل

 خمتص أنف أم ُمًٕم٤م, ٘مقلواًم سم٤مًمٗمٕمؾ يٙمقن هؾ اًمًٝمق, سمًجقد يتٕمٚمؼ ومٞمام :ُمداظمٚم٦م

 سم٤مٕومٕم٤مل؟

 ُمًٕم٤م؟ واًمٗمٕمؾ سم٤مًم٘مقل اعم٘مّمقد ُم٤م اًم١ًمال, ومٝمٛم٧م ُم٤م: اًمِمٞمخ

 ًمٚمًٝمق؟ يًجد هؾ اًمتِمٝمد يمٚمٗمظ ومرًو٤م شمرك إذا :ُمداظمٚم٦م

 .سمد ٓ: اًمِمٞمخ

 ومرض؟ أي: أي :ُمداظمٚم٦م

 .ومرض أي: اًمِمٞمخ

 (00:32:40/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 وؽره افسفو يف األؿل ظذ افبـاء وجوب

 صغم واطمدة يدر ومٚمؿ صالشمف, ذم أطمديمؿ ؾمٝم٤م إذا[ : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلرؾم ىم٤مل]

 مل وإن صمٜمتلم, قمغم ومٚمٞمٌـ صمالصم٤م؟ أو صغم صمٜمتلم يدر مل وم٢من واطمدة, قمغم ومٚمٞمٌـ اصمٜمتلم, أو

 ش.يًٚمؿ أن ىمٌؾ ؾمجدشملم وًمٞمًجد صمالصم٤م, قمغم ومٚمٞمٌـ أرسمٕم٤م؟ أو صغم صمالصم٤م يدر

 [وهمػمه اًمًٝمق ذم إىمؾ قمغم اًمٌٜم٤مء وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (. 341/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فؾشك افسفو شجديت وجوب

 ومٚمٞمًجد صغم؟ يمٞمػ يدر ومٚمؿ أطمديمؿ صغم إذا: »[ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ضم٤مًمس وهق ؾمجدشملم

 [.ًمٚمِمؽ اًمًٝمق ؾمجديت وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.350/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ظؾقه بـى صئ فه ترجح ؾنن صذ ؿد رـعة ـم ادصع كز إذا

 األؿل ظذ بـى وإال

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 دًمٞمؾ احلديثلم هذيـ وذم: »اًمٞم٘ملم قمغم اًمِم٤مك سمٜم٤مء ذم طمديثلم ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف 

 إىمؾ قمغم سمٜمك اًمريمٕم٤مت قمدد ذم اعمّمكم ؿمؽ إذا أنف ُمـ اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ح٤م

 ش.ًمٚمًٝمق ًجدي صمؿ ًمف اعمتٞم٘مـ

 قمغم ًمٞم٤ًم إًمٞمٝمام اعمِم٤مر احلديثلم أن قمغم يدل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مء ىمد ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 إىمؾ قمغم يٌٜمل اًمذي هق ومٝمذا رء رأجف قمغم يٖمٚم٥م مل سمٛمـ ُم٘مٞمدان مه٤م سمؾ إـمالىمٝمام



 345 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمتٗمرىم٤مت ذم اًمًٝمق 

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وذًمؽ قمٚمٞمف ويٌٜمل سمف ي٠مظمذ وم٢مٟمف إيمثر يم٤من وًمق اًمّمقاب ًمف فمٝمر ُمـ وأُم٤م

 إمم ذًمؽ أطمرى ومٚمٞمٜمٔمر: رواي٦م ذم اًمّمقاب تحرومٚمٞم صالشمف ذم أطمديمؿ ؿمؽ إذا»

 أىمرب ومٚمٞمتحر: أظمرى وذم. اًمّمقاب أنف يرى اًمذي ومٚمٞمٜمٔمر: أظمرى وذم. اًمّمقاب

 ش.ؾمجدشملم يًجد صمؿ ًمٞمًٚمؿ صمؿ قمٚمٞمف ومٚمٞمتؿ اًمّمقاب ُمـ ذًمؽ

ٟم٦م وأبق اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف  إٓ هلؿ واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واًمرواي٦مش صح٤مطمٝمؿ» ذم قمقا

 .قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ قمٜمدهؿ وهق ًمٚمٜم٤ًمئل واًمراسمٕم٦م اًمٌخ٤مري

 اًمٔمـ سمٖم٤مًم٥م إظمذ قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر احلدي٨م سم٠من اهلل رمحف اًمٜمقوي ؾمٚمؿ وىمد

   رمحف اًمٜمقوي وًمٙمـ. طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م هق يمام إىمؾ قمغم آىمتّم٤مر وقمدم

: ومٞمف ىمقًمف ومحٛمؾ ُمذهٌف ُمع يتٗمؼ طمتك فم٤مهره قمـ وأظمرضمف احلدي٨م شم٠مول اهلل 

 اًمت٠مويؾ هذا سمٕمد اعمٜمّمػ قمغم خيٗمك وٓ إىمؾ هق اًمذي سم٤مًمٞم٘ملم إظمذ قمغمش ومٚمٞمتحر»

 ومٚمٞمٜمٔمر: »ىمقًمف ُمثؾ ًمٚمحدي٨م ذيمرُت٤م اًمتل اًمرواي٤مت ذم اًمٜمٔمر أُمٕمـ إذا سمٓمالٟمف سمؾ

 ذم ىمقًمف وي١ميده رأجف قمغم يٖمٚم٥م سمام إظمذ ذم يم٤مًمٍميح وم٢مٟمفش اًمّمقاب أنف يرى اًمذي

 سمٕمد اًمّمقاب حترى ُمـ أن ُمفُمٗمٝمق وم٢منش صغم يمؿ يدر ومٚمؿ: »ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م

 اعم٠ًمخ٦م هذه طمٙمؿ سمؾ إىمؾ قمغم يٌٜمل أن ًمف ًمٞمس أنف - صغم يمؿ درى طمتك اًمِمؽ

 ومٞمف ملسو هيلع هللا ىلص أُمر طمٞم٨م ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م سمٞم٤مٟمف شمقمم وىمد احلدي٨م هذا ذم قمٜمف ُمًٙمقت

 سمٕمد يًجد صمؿ إيمثر أو إىمؾ يم٤من ؾمقاء اًمّمقاب إمم أىمرب أنف ئمـ سمام سم٤مٕظمذ

 .ؾمجدشملم اًمتًٚمٞمؿ

 وذم اًمتًٚمٞمؿ ىمٌؾ ويًجد إىمؾ قمغم يٌٜمل وم٢مٟمف اًمدراي٦م وقمدم احلػمة طم٤مًم٦م ذم وأُم٤م

 .ومت٠مُمؾ اًمٗم٘مف ُمـ احلديثلم ذم ُم٤م اظمتالف إمم إؿم٤مرة هذا

 ٓ واعمج٤مل واًمتح٘مٞمؼ واًمنمح اًمًٌط ُمـ يمثػم إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م هذه وم٢من وسمٕمد

 إظمذ قبوضم إصم٤ٌمت ُمـ أردشمف ُم٤م سمٞم٤من ذم يٙمٗمل هد ذيمرشمف ُم٤م وًمٕمؾ ًمذًمؽ يتًع

 ومٞمٝم٤م رددت اعم٠ًمخ٦م هذه ذم أخٗمتٝم٤م يمٜم٧م رؾم٤مًم٦م ظمالص٦م وهق وضمد إذا اًمٖم٤مًم٥م سم٤مًمٔمـ

 وُمٕمٜمك ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم اعمذيمقر اًمِمؽ ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م وسمٞمٜم٧م سمتٗمّمٞمؾ اًمٜمقوي قمغم

 يقضمد يٙم٤مد ٓ ُم٤م اًمٗمقائد ُمـ ومٞمٝم٤م أوردت وىمد ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ذم اًمقارد اًمتحري
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 يٗمتك يم٤من قمٜمف اهلل رى ؾمٕمٞمد أبق إىمؾ قمغم ٤مءاًمٌٜم طمدي٨م راوي أن ُمٜمٝم٤م يمت٤مب ذم

 قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م ُمـ ذًمؽ وضمٕمٚم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ويرويف سم٤مًمتحري سم٤مٕظمذ

 إسمٓم٤مل ُمـ إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م أن قمغم أنٌف أن يٗمتٜمل مل وًمٙمٜمف احلٜمٗمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م ُم٤م صقاب

 احلٙمؿ قمٛمقم ذم دظمقًمف اًمّمقاب وأن سم٤مـمؾ ُمرة ٕول اًمِمؽ ًمف قمرض ُمـ صالة

   .واعمٜم٦م احلٛمد وًمف إًمٞمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ووم٘مٜمل اًمتل اًمٗمقائد ُمـ ه٤موهمػم

 ([273) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افصالة يف افسجدات ظدد يف دائاًم  يشك من يػعل ماذا

 هق هؾ ومٞمٜمًك اًمّمالة ؾمجدات ذم يًٝمق ُم٤م دائامً  رضمؾ طمقل ؾم١مال]: افسائل

 ؟[اًمث٤مٟمٞم٦م أم إومم اًمًجدة ذم

 يتحرى إىمؾ, قمغم يٌٜمل أن ىمٌؾ أنف ًمّمحٞمحا اًمنمقمل اًمٗم٘مٝمل احلٙمؿ: افشقخ

ح ومام اًمّمقاب,  اًمث٤مٟمٞم٦م, أو إومم اًمًجدة هذه شمرى ؿمؽ وم٢مذا قمٚمٞمف, سمٜمك قمٜمده شَمَرضمَّ

ى ح سمنقم٦م, إُمر وَمَتَحرَّ ضمَّ  إذا هذه, واحل٤مًم٦م إىمؾ قمغم يٌٜمل ومال اًمث٤مٟمٞم٦م, أهن٤م قمٜمده وَمؽَمَ

 إىمؾ قمغم يٌٜمل هؾ اًمٌح٨م إٟمام احل٤مًمتلم, ُمـ يمؾ   ذم اًمًٝمق ؾمجقد ُمـ سمد ٓ حترى

 اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم هذه: اًمؼمق سمنقم٦م ٟمٗمًف ذم ي٘مقل ومٞمح٤مر, يتحرى, أن سمٕمد أم ومقراً 

 . إىمؾ قمغم يٌٜمل ٓ: إذاً  اًمث٤مٟمٞم٦م, هذه ٓ ,اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم

 اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم اًمًجدة هذه: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة

 .إىمؾ قمغم يٌٜمل يٕمرف, مل اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم

ومم اًمًجدة هذه: وإظمػمة اًمث٤مًمث٦م اًمّمقر ومم اًمث٤مٟمٞم٦م أو ٕا ومم هذه ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م أو ٕا  .ٕا

 .اًمًٝمق ؾمجقد ويًجد اًمث٤مٟمٞم٦م, جيٞم٥م: وم٢مذاً 

ق ٓ احلٙمؿ هذا سمٕمديـ  ذم ًمٙمـ ُمٜمف, خيؾ ُمـ وسملم ُمٜمف, ذًمؽ يذيمر ُمـ سملم ُيَٗمرِّ

 ٓ طمٞمٜمئذ طمرج, ذم ص٤مر سمحٞم٨م اعمّمكم قمٜمد اًمًٝمق يمثر إذا سم٠منف احلٜمٗمٞم٦م, قمٜمد رأي

 ًمف ٟمجد ٓ ًمٚمحٜمٗمٞم٦م, رأي هذا ًمف, يٌدو ُم٤م قمغم ويٌٜمل يٚمٖمٞمف سم٤مًمًٝمق, يٕمتد ٓ سمف, يٕمتد



 347 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُمتٗمرىم٤مت ذم اًمًٝمق 

 ويٛمٙمـ يمثػماً, ُمٜمف ذًمؽ ي٘مع أنف ٟمٗمًف ُمـ ؿمٕمر ومٛمـ احلرج, دومع ؾمقى ظم٤مص٤مً  دًمٞمالً 

ـ ومحٞمٜمئذٍ  اًمقؾمقؾم٦م, سم٤مب ُمـ هذا يٙمقن أن ًُ ٌَٜمِّل َيـْح  .احلرج ًمدومع احلٜمٗمٞم٦م, رأي شَم

 .( 1:..: 27/   96/   واًمٜمقر اهلدى)

 افسجود أو افرـوع يف افدظاء فتػويت فؾسفو افسجود

 اًمًجقد؟ أو اًمريمقع دقم٤مء ًمتٗمقي٧م ًمٚمًٝمق اعمّمكم يًجد هؾ: افسمال

 يٙمقن ىمد اًمتٗمقي٧م اًمٜمًٞم٤من, ًمٞمس هق اًمتٗمقي٧م يمٚمٛم٦م ُمـ زم يٌدو اًمذي: اجلواب

 سمٖمػم يم٤من إذا أُم٤م ٟمٕمؿ,: وم٤مجلقاب سمٜمًٞم٤من اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا سم٘مّمد, يٙمقن وىمد سمٜمًٞم٤من

 ذم اًمتًٌٞمح وهق سم٤مًمقاضم٥م أتك ُم٤م إذا اًمقاضم٥م ُمـ ًمٞمس ٕنف قمٚمٞمف: رء ومال ٟمًٞم٤من

 .اًمًجقد وذم اًمريمقع

 افسفو شجود ترك بتعؿد افصالة تبطل هل

 اًمًٝمق؟ ؾمجقد شمرك يتٕمٛمد اًمّمالة شمٌٓمؾ هؾ :مداخؾة

 سم٥ًٌم آصماًم: يٙمقن ًمٙمٜمف اًمّمالة, شمٌٓمؾ ٓ ًٝمقاًم ؾمجقد شمرك شمٕمٛمد إذا: افشقخ

 .اًمًٝمق ؾَمْجَديت ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر ُم٤م شمريمف

 ( ... :6:  40/  81/    واًمٜمقر اهلدى) 

 شاهقاً  كصػفا أو مثؾفا افصالة إػ زاد من صالة تبطل هل

 ذم ُمثالً  أرضب: يٕمٜمل اًمّمالة, ٟمّمػ ُمـ أيمثر صالشمف ذم ؾمٝم٤م إٟم٤ًمن :مداخؾة

 صالشمف؟ شمٌٓمؾ هؾ زاد, ومام ريمٕمتلم سم٤مقمٞم٦ماًمر

 .اًم١ًمال ومٝمٛم٧م ُم٤م: افشقخ

 ؾم٤مهٞم٤ًم؟ ريمٕمتلم ويزيد أرسمٕم٤مً  يّمكم اًمٔمٝمر ُمثاًل, :مداخؾة
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 ؾمت٤ًم؟ اًمٔمٝمر صغم: افشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداخؾة

 .اًمًٝمق ؾمجديت يًجد: افشقخ

 ٟمّمٗمٝم٤م أو ُمثٚمٝم٤م اًمّمالة إمم أو٤مف إذا: ي٘مقل اًمذي اًم٘مقل: يٕمٜمل :مداخؾة

 .صالشمف ومتٌٓمؾ

 .دًمٞمؾ قمٚمٞمف ًمٞمس هذا ٓ,: شقخاف

 .جي٤مزيؽ اهلل ومٞمؽ, اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 .وإي٤مك: افشقخ

 ( 00:  17: 28/ 338/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يؾزمه هل افػاحتة ؿرأ افتشفد يؼرأ أن ؾبدل كز من

 افسفو شجود

د راح شمداريمٝم٤م صمؿ اًمٗم٤محت٦م, ؾمقرة اًمتِمٝمد قمٜمد ىمرأ  رضمؾ هٜم٤م :افسائل  ُُمـَجدِّ

 ؟اًمًٝمق ؾمجقد زُمفيٚم ومٝمؾ اًمتِمٝمد,

 .ٟمٕمؿ :افشقخ

 ( 00:  21: 56/   564/  واًمٜمقر اهلدى)

 يمثر هل افصالة من افتسؾقم بعد بحرـات افساهي أتى إذا

 صالته؟ صحة يف ذفك

 اعمٖمرب صالة يقُم٤مً  صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اعمًتدرك ذم احل٤ميمؿ روى: اًمِمٞمخ

, لماعمًتٕمجٚم اًمٜم٤مس هقم٤من واٟمٍمف وؾمٚمؿ ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم ريمٕمتلم,  اٟمٍمومقا

ر : اًمٞمديـ ذو ىمّم٦م ذم ضم٤مء ُمثٚمام ريمٕمتلم صٚمٞم٧م سم٠منؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومُذيمِّ
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ت»  ش.ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة أىُمٍِمَ

 وإمم يمالم وذم طمريم٦م هٜم٤م ذم سم٘مك إيش ىمد سم٤مإلىم٤مُم٦م, أُمر سم٤مإلىم٤مُم٦م, أُمر ذيمر ومٚمام

 ةاًمّمال قمٚمٞمف ؾمجد صمؿ اعمٜمًٞم٦م سم٤مًمريمٕم٦م وضم٤مء وم٤مت, ُمـ ووم٤مت قم٤مد ُمـ وقم٤مد آظمره,

 .اًمًٝمق ؾمجديت واًمًالم

 هلذا اًمّمالة, ذم ضم٤مئزة همػم هل إصؾ ذم سمحريم٤مت أتك إذا اًمٜم٤مد يي ومال 

 اًمٕمٍم صالة يقُم٤مً  صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمف اًمذي اًمٞمديـ ذي وحلدي٨م احلدي٨م,

 ويم٤من اًمٞمديـ, سمذو ُيْٕمَرف رضمؾ وهٜم٤مك اعمًجد, ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م واٟمتحك ىم٤مم صمؿ ريمٕمتلم

 ي٤م: » ىم٤مل ضمريئ٤ًم, يم٤من سم٠منف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل فخم٤مـمٌت ُمـ يٌدو ُم٤م ذم يٌدو

ت اهلل رؾمقل ش يم٤من ىمد سمغم: ىم٤مل. يٙمـ مل ذًمؽ يمؾ: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة أىُمٍِمَ

 ذو أصدق: »ىم٤مل وقمٛمر, سمٙمر أبق ومٞمٝمؿ أصح٤مسمف ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٜمٔمر

 وٓ ًمّمالة,ا ُم٘م٤مم اعم٘م٤مم إمم يم٤من طمٞم٨م ُمـ اًمرؾمقل ومرضمعش ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟

 وصغم اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم يٙمـ مل اعمحراب ٕن اعمحراب:: أىمقل

 .اًمًٝمق ؾمجديت ؾمجد صمؿ ريمٕمتلم

 احلٜمٗمٞم٦م, دون ظم٤مص٦م اًمِم٤مومٕمٞم٦م أُمث٤مهل٤م ذم ي٘مقل اًمٙمٚمامت, يمتٚمؽ احلريم٤مت هذه: إذاً 

 ويًتِمٝمدون قم٨ٌم, ُمش اًمّمالة ًمّم٤مًمح ييه٤م, ٓ اًمّمالة ًمّم٤مًمح اًمٙمالم: ي٘مقًمقن

 .يًٝمقن ىمد اًمذيـ اًمٜم٤مس قمغم ُيْن  وومٞمف صحٞمح, اؾمتِمٝم٤مد وهذا ٘مّم٦م,اًم هبذه

 (00:  45:  01/ 711/واًمٜمقر اهلدى)

 ؿائام يستتم أن ؿبل األوشط افتشفد تذـر من

 قمـ أؾم٠مل ومٙمٜم٧م طمديث٤ًم, أىمرأت أو قمروم٧م, ىمد يمٜم٧م: هٜم٤م ؾم١مازم :مداخؾة

 وقمنميـ طمدوا رىمؿ ذم إول, اعمجٚمد ذم اًمًٚمًٚم٦م, ذم اًمٞمقم ومقضمدٟم٤مه ُمٕمٜم٤مه,

 اًمٚمٗمظ, هبذا صحتف يٕمٜمل هذا ومٝمؾ هذا, ذم هٜم٤م اؾمتِمٝم٤مداً  ذيمرشمف وًمٙمـ وصمالصمامئ٦م,

 شمذيمر يٜمتّم٥م أن ىمٌؾ وًمٙمٜمف ًمٚمتِمٝمد, جيٚمس ومل اًمث٤مًمث٦م إمم اًمرضمؾ ىم٤مم إذا: أؾم٠مل يمٜم٧م

 قمٚمٞمف؟ ؾمجقد ومال وضمٚمس,
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 .ٟمٕمؿ أي: افشقخ

ه قمكم واًمِمٞمخ قمٜمف, ٟمٌح٨م ومٙمٜم٤م :مداخؾة  ..احلدي٨م دومقضم سَمَح٨م ظمػماً  اهلل ضمزا

 وقمٚمٞمف يرضمع ٓ ىم٤مئاًم, اؾْمَتَتؿَّ  إذا أنف اًمًٜم٦م, ُمـ هذا أن أذيمره, أن٤م اًمذي: افشقخ

 .قمٚمٞمف ؾمجقد وٓ رضمع ىم٤مئاًم, يًتتؿ مل وإذا اًمًٝمق, ؾمجقد

 قمٜمف؟ أبح٨م يمٜم٧م اًمذي هذا هذا, ذم ٟمٌص  هٜم٤مك هؾ أؾم٠مل يمٜم٧م أن٤م ٟمٕمؿ, :مداخؾة

 ُمـ؟ قمـ احلدي٨م قمٜمدك اًمٙمت٤مب وذم ,ؿمٕم٦ٌم سـم اعمٖمػمة طمدي٨م ُمـ احلدي٨م هق: افشقخ

 .اعمٖمػمة قمـ احلدي٨م ذم :مداخؾة

 ُم٤مذا؟: افشقخ

 َذيَمر وم٢من اًمريمٕمتلم, ذم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا: »اًم٤ٌمب طمدي٨م أو اًم٤ٌمب أصؾ هق :مداخؾة

 ش.اًمًٝمق ؾمجديت ويًجد جيٚمس, ومال ىم٤مئامً  اؾمتقى وم٢من ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئامً  يًتقي أن ىمٌؾ

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 وٓ ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئامً  يًتقي أن ىمٌؾ ضمٚمس وم٢من» أتذيمره, يمٜم٧م اًمذي أن٤م :مداخؾة

 قمـ ذيمرشمف واًمٓمرق, إطم٤مدي٨م ًمٌٕمض مجٕمؽ سمٕمد اعمٕمٜمك هذا وضمدتش ؾمجدشملم يًجد

 ومٚمٞمجٚمس, ىم٤مئامً  يًتتؿ مل وم٢من اجلٚمقس, ُمـ وم٘م٤مم أطمديمؿ صغم إذا: » ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة

 .هلل دواحلٛم. ومقضمدٟم٤مه قمٜمف أؾم٠مل يمٜم٧م اًمذي هذا ,شاًمًجدشم٤من قمٚمٞمف وًمٞمس

 .اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م هق هذا طم٤مل, يمؾ قمغم: افشقخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :مداخؾة

 اًم٘مٞم٤مم إمم أىمرب يم٤من إذا: ومٞم٘مقل ُيَٗمّرق اًمذي احلٜمٗمل: اعمذه٥م ظمالف وهذا: افشقخ

ش ىم٤مئامً  اؾْمَتتَؿَّ » وإٟمام اًمتٗمّمٞمؾ, هبذا ي٠ميت ٓ احلدي٨م ىَمَٕمد, اًم٘مٕمقد إمم أىمرب يم٤من وإذا َيُٕمد, مل

ت ٕنف اًمًٝمق: ؾمجدشم٤م وقمٚمٞمف اًمرضمقع, ًمف جيز مل ىم٤مئامً  اؾمتتؿ وم٢منش ىم٤مئامً  تتؿيً مل» أو  قمٚمٞمف وَمقَّ

 .قمٚمٞمف ؾمجدة وٓ سم٤مًمقاضم٥م, وأتك رضمع ىم٤مئامً, يًتتؿ مل وإن اًمتِمٝمد,

 ( 00: 16: 20/ 812/ واًمٜمقر اهلدى)
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 بعده؟ أم افسالم ؿبل فؾسفو يسجد متى

 ومًجقد ٟم٤مؾمٞم٤ًم, اإلُم٤مم ُمع وؾمٚمؿ ريمٕم٦م, اًمٗمجر صالة ُمـ أدرك إٟم٤ًمن :مداخؾة

 اًمًالم؟ سمٕمد أم اًمًالم ىمٌؾ يٙمقن اًمًٝمق

 إذا اإلُم٤مم ُمـ يٜمٗمّمؾ أن سمٕمد إٓ ؾمٝمق ؾمجقد قمٚمٞمف ٟمرى ٓ ٟمحـ هذا: افشقخ

 ذم سم٠من اعمٕمروف واًمتٗمّمٞمؾ اًمًالم, سمٕمد ؿم٤مء وإن اًمًالم ىمٌؾ ؿم٤مء إن ومٞمًجد ؾمٝم٤م

 إطم٤مدي٨م, سمٕمض ًمف[ شمِمٝمد] اًمتٗمّمٞمؾ هذا سم٤مًمٕمٙمس, واًمٕمٙمس سمٕمد أو ىمٌؾ اًمزي٤مدة

 ؾَمٚمَّؿ ؿم٤مء إن اخلػمة ًمف اًمّمالة ذم اًم٤ًمهل أن يتٌلم يمٚمٝم٤م إطم٤مدي٨م شُمـجٛمع ح٤م وًمٙمـ

 . اًمًٝمق ؾمجديت ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد إٓ يًٚمؿ مل ؿم٤مء وإن ُمٓمٚم٘م٤ًم, أومْمؾ وذًمؽ

 (00: 19: 24/ 259/  واًمٜمقر اهلدى)

 فؾسفو؟ ادصع يسجد متى

 سمٕمدي؟ أو ٌكمىم اًمًٝمق, ؾمجقد ذم إرضمح هق ُم٤م :مداخؾة

 .إُمران جيقز: افشقخ

ّٚمؿ سمٕمدُم٤م ؾمجدشم٤من ؾمٝمق ًمٙمؾ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٞمف ي٘مقل اًمذي واحلدي٨م :مداخؾة ًَ  ش.ُي

ح أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: افشقخ  ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ اًمًالم: ىمٌؾ اًمًجقد سمجقاز شُمٍَمِّ

 .إُمريـ سمجقاز

  (00:  16: 14/ 338/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افسالم ؿبل يؽون أن بغ ؾقه خمر ادصع شفو شجود ـل

 بعده أو

 ُم٤م سمدل اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم -رسم٤مقمٞم٦م صالة- اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر صالة ذم إُم٤مم :مداخؾة

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اعمّمٚمقن, وٟمٌٝمف ىم٤مئامً, واؾمتقى ًمٚمخ٤مُم٦ًم هنض ًمٚمتِمٝمد, أو ًمٚمتحٞم٤مت جيٚمس
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ٌَّف اعمٝمؿ: افشقخ ٌَّف؟ مل أم شَمٜم  أُم٤م ٙمٚم٦م,ُمِم شمٕمد ٓ ُمِمٙمٚم٦م ومٞمف ُم٤م هذا شمٜمٌف ُم٤م إُم٤م َيَتٜمَ

 .يٕمقد أن ومٕمٚمٞمف شمٜمٌف إذا

 .يٕمقد :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ؾمٝمق؟ ؾمجقد قمٚمٞمف ـمٞم٥م, :مداخؾة

 .سمد ٓ: افشقخ

 اًمًالم؟ ىمٌؾ أم اًمًالم, سمٕمد يٙمقن ـمٞم٥م, :مداخؾة

 ىمٌؾ يًجد أن ص٤مطمٌف ومٞمف ُُمـَخػمَّ  ؾمٝمق ؾمجقد يمؾ وهذا, هذا سملم ُُمـَخػمَّ : افشقخ

 .اًمًالم سمٕمد أو اًمًالم

 جلؼم اًمًالم ىمٌؾ إٟمف احلٜم٤مسمٚم٦م, ظم٤مص٦م اًمٙمت٥م, سمٕمض ذم ُيذيمر ياًمذ واًمتٗمّمٞمؾ 

 .ٟم٘مّم٤من جلؼم اًمًالم وسمٕمد زي٤مدة,

 أؾم٤مس؟ ًمف هذا :مداخؾة

 احلقادث سمٕمض ٓطمٔمقا  اًمتٗمّمٞمؾ, هذا ىم٤مًمقا  اًمكم أؾم٤مس, ًمف ُم٤م هذا: افشقخ

 .اًمتٓمٌٞمؼ هذا شمٜم٘مض طمقادث ضم٤مءت ًمٙمـ اًمتٓمٌٞمؼ, هذا ُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م يتٓمٌؼ

اً  ناإلٟم٤ًم ومٞمٙمقن: وًمذًمؽ  صمؿ ويًجد, يًٚمؿ ٓ وسملم ويًجد, يًٚمؿ أن سملم خمػمَّ

 .اًمّمالة ُمـ اخلروج شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ

 اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مم اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م هن٤مي٦م ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال ٟمٗمس ـمٞم٥م, :مداخؾة

 [.إول ًمٚمتِمٝمد] جيٚمس ومل

 ومٞمف ٜمٗملاحل اعمذه٥م ىم٤مئاًم, اؾمتتؿ إذا يٕمقد, أن جيقز ٓ ىم٤مئامً  اؾَمَتَتؿَّ  إذا: افشقخ

 إمم أىمرب يم٤من وإذا يٕمقد, ٓ اًم٘مٞم٤مم إمم أىمرب يم٤من إذا: ًمؽ سمٞم٘مقل ظم٤مص٦م, ومٚمًٗم٦م قمٜمده

٧م اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م, ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا يٕمقد, اًم٘مٕمقد  وٓ ىم٤مئامً  ئمؾ ىم٤مئامً  اؾمتتؿ إن َصحَّ

  وشمِمٝمد ومرضمع ىم٤مئامً  يًتتؿ مل وإن اًمًٝمق, ؾمجقد يًجد أن ُمـ ًمف سمد وٓ يرضمع,
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 .واوح.. .,ؾمٝمق ؾمجقد قمٚمٞمف ًمٞمس

ٌُٜمَْٞم٦م اًمًٚمٞمؿ اًمِم٤مب وم٤مإلٟم٤ًمن   اًمٕم٤مضمز سمخالف قمٛمقدي, سمٞمّمػم ح٤م ىم٤مئامً  يًتتؿ اًم

 رء ومٙمؾ اؾمتتامُمف, هذا هٞمؽ, يقىمػ اًمّمالة ذم سمٞمقىمػ ُم٤م طم٤مًمف سمٓمٌٞمٕم٦م هق اًمكم

 هٞمؽ يقىمػ سمٞم٘مدر ُم٤م ُمثالً  صٚمٌف ذم ُمرض ُمريض, ويٙمقن ؿم٤مب يٙمقن ىمد سمحًٌف,

 .وهٙمذا ىم٤مئامً  اؾمتتؿ اؾمٛمف ومٝمذا اإلُم٤مم, إمم اعمٞمؾ ُمـ رء ُمع ًمٙمـ قمٛمقدي٤ًم,

 (00:  47: 51/ 133/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افسفو شجديت بغ افذـر

 هٜم٤مك هؾ اًمًٝمق, ؾمجديت سملم واجلٚم٦ًم اًمًٝمق ًمًجقد ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم  :افسمال

 اًمٕم٤مدة؟ ُمثؾ ذيمر أو ذيمر

 .اًمٕم٤مدة ُمثؾ : افشقخ

 ...زم اهمٗمر ورب شمًٌٞمح اًمٕم٤مدة, ُمثؾ  :مداخؾة

 .ظم٤مص رء هٜم٤مك ًمٞمس يٕمٜمل ٟمٕمؿ, : افشقخ

 ( 00: 30: 16/ 406/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افطفـارة افتـالوة فسجدة يؼع هل

  ؟اًمٓمٝمـ٤مرة اًمتـالوة ًمًجدة ينمع هؾ: افسـائل

 أو اعمـٙم٤من ـمـٝم٤مرة يمـ٤من ؾمـقاء اًمٓمـٝم٤مرة ومٞمٝمـ٤م جيـ٥م ٓ اًمتـالوة ؾمجدة :افشقخ

 يم٠مي اًمــتالوة ؾمجدة إصٖمر احلـدث أو إيمـؼم احلـدث ُمـ ـمـٝم٤مرة أو اًمثـٞم٤مب ـمٝمـ٤مرة

 صحٞمح ذم ضم٤مء يمام طمـ٤مل أي قمغم اهلل يذيمر أن ًمٚمٛمـًٚمؿ جيـقز اًمذي إذيم٤مر ُمـ ذيمر

 يذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمــ٤من: »  ىم٤مًم٧م قمـٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قمـ٤مئِم٦م طمـدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ

 يٙمقن أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًمذيمره ضمـٚمس إذا اعمًٚمؿ أن ؿمؽ ٓ وًمٙمـش  أطمـٞم٤مٟمف يمـؾ ذم اهلل

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضمـ٤مء وًمذًمؽ إطمـقال أومْمؾ ـهق هذا أن ؿمؽ ٓ يم٤مُمٚم٦م ـمٝم٤مرة قمغم

 اًمتـٞمٛمؿ وشمـٞمٛمؿ اجلدار إمم وم٤ٌمدر قمٚمٞمف ومًـٚمؿ رضمـؾ سمف ومٛمر طم٤مضمتـف ىمْم٤مء ُمـ يقُم٤م ظمـرج

 إين»  : سم٘مقًمف ذًمؽ وقمٚمؾش  اًمًـالم وقمـٚمٞمٙمؿ: »  ىم٤مل صمؿ اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم اعمٕمروف

 قمغم اًمًالم يرد أن واًمًالم اًمّمـالة قمٚمٞمف يمـرهش  ـمـٝمر قمغم إٓ اهلل أذيمر أن يمـرـه٧م

 يذيمر اهلل يمـت٤مب يتـٚمق اعمًٚمؿ ضمـٚمس إذا سم٤مًمٙمؿ ومام اًمٓمـٝم٤مرة قمغم إٓ قمٚمٞمف ؾمٚمؿ ُمـ

 ٓ هذا ًمٙمــ ـمـٝم٤مرة قمغم يٙمـقن أن إومم أن ؿمؽ ومال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أطم٤مدي٨م

 ـمـٝم٤مرة قمغم إٓ شمـّمح وٓ شمـجقز ٓ اًمتـالوة ؾمجدة أن ٝم٤مءاًمٗمـ٘م سمٕمض ي٘مقًمف ُم٤م يـ٘متيض

 همـػم قمغم اًمتـالوة ؾمجـدة شمـجقز:  ي٘م٤مل أن إىمقال أقمدل وإٟمـام أبدا قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ هذا

 هذه ذم اًمراضمـح اًمرأي ـهق هذا, ـمـٝم٤مرة قمغم اعمًـٚمؿ يٙمقن أن إومْمـؾ ًمٙمـ ـمٝمـ٤مرة

 .اعمـ٠ًمخ٦م

 (17 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افتالوة فسجود افؼبؾة واشتؼبال افطفارة تشسط هل

 اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل أو ـمٝم٤مرة ًمف يِمؽمط هؾ اًمتالوة, ؾمجقد قمـ ؾم١مال :افسمال

 يٙمؼم؟ ٓ أو ومٞمف يٙمؼم أو

 ٓ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ذيمر ُمـ ذيمر يم٠مي هق شمالوة, ؾمجقد اًمًجقد: افشقخ
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 اًمّمالة, ُمـ ضمزءاً  -اًمًجدة: يأ– يم٤مٟم٧م وًمق ٕهن٤م ًمٚمّمالة: ُيِْمؽمط ُم٤م ًمف ُيِْمؽَمط

 هق سمؾ ضمزء هق! أيمؼم اهلل: وم٘مقًمؽ اًمنمع, ُمـ سمٜمص إٓ اًمٙمؾ طمٙمؿ ي٠مظمذ ٓ وم٤مجلزء

 ي٘مقل أطمد ٓ وًمٙمـ سم٤مًمتٙمٌػم, سم٤مومتت٤مطمٝم٤م إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمّمالة, أريم٤من ُمـ ريمـ

 ذم مجٕم٧م ىمد شمٙمقن أن قمٚمٞمؽ جي٥م سم٠منف اًمّمالة ظم٤مرج شمٙمؼم أن أردت إذا سم٠منؽ

 وـمٝم٤مرة اعمٙم٤من,: اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل ُمـ آٟمٗم٤مً  أن٧م ذيمرت مم٤م اًمّمالة ذوط يمؾ ٟمٗمًؽ

 ظم٤مرج شمٙمٌػمة ذم شمِمؽمط ٓ اًمّمالة ذم شمِمؽمط اًمتل اًمنموط هذه يمؾ اًمثٞم٤مب,

 قمغم - اًمتٙمٌػمة هلذه ًمٞمس وًمٙمـ اًمّمالة, أضمزاء ُمـ ضمزءاً  يم٤مٟم٧م وإن ٕهن٤م اًمّمالة:

 اًمتالوة, ؾمجدة ًمؽيمذ يمٚمٝم٤م, اًمّمالة طمٙمؿ - اًمّمالة أضمزاء ُمـ ضمزء أهن٤م اقمت٤ٌمر

 ًمٚمّمالة, اعمٕمرووم٦م اًمنموط ُمـ ذط أي ًمٚمٛمًٚمؿ يِمؽمط ومال اًمِمٙمر, ؾمجدة يمذًمؽ

 إمم.. اًمٖمرب إمم اًمنمق, إمم يم٤من إن ؾمجد, اًم٘مٌٚم٦م إمم يم٤من إن هق, يمام يًجد هق سمؾ

 ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م سمف ي٠مُمرٟم٤م مل ؿمٞمئ٤مً  يتّمٜمع وأن يتٙمٚمػ أن دون هق يمام ؾمجد آظمره,

 وًمٙمـ وٕمػ ؾمٜمده ذم يم٤من وإن طمدي٨م, ي٠ميت وهٜم٤م ؾمٜمتف, ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف وٓ يمت٤مسمف,

 ش.قمٜمٝم٤م شم٠ًمخقا  ومال سمٙمؿ رمح٦مً  أؿمٞم٤مء قمـ وؾمٙم٧م: »وهق سم٤مٓشمٗم٤مق صحٞمح ُمٕمٜم٤مه

 ؾمجقد أو اًمتالوة ؾمجقد ذم اًمنموط هذه ُمـ ذـم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م أوضم٥م ُم٤م: وم٢مذاً 

 أيمثر وًمٙمـ اًمٜم٤مس وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ ذًمؽ ًمٜم٤م, شمٞمن يمام ٟمًجد ومٜمحـ اًمِمٙمر,

 قمز اهلل ٟمٕمٛم٦م ومْمؾ يٕمرومقن ٓ يِمٙمرون, ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ يٕمٚمٛمقن, ٓ ٜم٤مساًم

 أنٗمًٝمؿ وم٠موىمٕمقا  اجلٛمٝمقر, ُمـ ىمٚمٞمؾ أو يمثػم شمٙمٚمٗمٝم٤م أُمقر قمـ ؾمٙم٧م سمام وضمؾ

ُ  ؿَم٤مءَ  َوًَمقْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وإُمر واحلرج اًمٕمٜم٧م ُمـ رء ذم همػمهؿ وأوىمٕمقا   اّللَّ

قَْمٜمَتَُٙمؿْ  ُ  ُيِريدُ ﴿ أقمٜمتٜم٤م, ُم٤م ويمرُمف وضمقده ٗمْمٚمفسم رسمٜم٤م ًمٙمـ ,[220:اًمٌ٘مرة]﴾َٕ  سمُِٙمؿُ  اّللَّ

ةَ  َوًمِتُْٙمِٛمُٚمقا  اًْمُٕمْنَ  سمُِٙمؿُ  ُيِريدُ  َوٓ اًْمٞمُْنَ  وا اًْمِٕمدَّ ُ َ  َوًمِتَُٙمؼمِّ  َوًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َهَدايُمؿْ  َُم٤م قَمغَم  اّللَّ

 .[185:اًمٌ٘مرة]﴾شَمِْمُٙمُرونَ 

 ؾمجدت صمؿ صالة ذم وأن٤م ؾمجدة ىمرأت إذا اًمّمالة ذم يمذًمؽ ـمٞم٥م, :مداخؾة

 أيمؼم؟ أو شمٙمٌػم ومٞمٝم٤م ُم٤م هذا طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمّمالة, ذم وأن٤م

 أتٌٕم٧م صمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م, اًمًجدة طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م ص٤مًمح, أب٤م ي٤م ىمٚم٧م أن٧م: افشقخ
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 سم٤مًمتٙمٌػم اًم١ًمال ىمٞمدت ومٚمام ُمٕمؽ, أوىمٕمتٜمل ورسمام اخلٓم٠م ذم وىمٕم٧م يمٜم٧م وإٓ سم٤مًمٌٞم٤من,

 .شمتحٝم٤م احلًٜم٦م اًمًٞمئ٦م وأتٌع» أطمًٜم٧م,

 .هلل احلٛمد :مداخؾة

 .هلل احلٛمد: افشقخ

 ظم٤مرج اًمتالوة ؾمجدة طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجدة ذم اًمتٙمٌػم: وم٠مىمقل

 ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  قمٜمف ؾم٠متحدث اًمٗمرق هذا أظمرى, ضمٝم٦م ُمـ ومرق ومٞمف وًمٙمـ اًمّمالة,

 اًمدًمٞمؾ ٕن اًمّمالة: ظم٤مرج يمحٙمٛمٝم٤م اًمّمالة ذم اًمًجدة هذه طمٙمؿ أن أُم٤م اهلل,

 يٙمؼمِّ  أن ًمف ينمع ٓ سمؾ جي٥م ٓ اإلٟم٤ًمن إن: ٘مقلٟم ح٤مذا: أي اًمًجدشملم, سملم جيٛمع

 ومٜمحـ يٜم٘مؾ مل وإذ ذًمؽ, ومٕمؾ أنف يٜم٘مؾ مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمتالوة: ًمًجقد

 مم٤م اًمتٕمٌدي٤مت, ُمـ شمرك وومٞمام ومٕمؾ ومٞمام اًمًالم قمٚمٞمف ٟمتٌٕمف ومٜمحـ ُمٜمف, سم٠مقمٌد ًمًٜم٤م

 شمريمف ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات, ذم ؾمٜم٦م ومٝمق شمريمف وُم٤م ؾمٜم٦م, ومٝمق ومٕمٚمف ُم٤م اًمٕم٤ٌمدات, دائرة ذم يدظمؾ

 اًمٕمٚمامء سمٕمض وًمذًمؽ ؾمٜم٦م, ومٗمٕمٚمف اًمٕم٤ٌمدات ُمـ ومٕمٚمف وُم٤م ؾمٜم٦م, ومؽميمف اًمٕم٤ٌمدات ُمـ

ٛمقا  اعمح٘م٘ملم ًَّ  شَمْريمٞم٦م, وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م, ؾمٜم٦م وهق اًم٤ًمسمؼ يمالُمل ُمـ يٗمٝمؿ[ مم٤م] اًمًٜم٦م ىم

 .شُمريمٞمف: ٟم٘مقل ُم٤م

 .شَمْريمل :مداخؾة

ٞم٦َّم: افشقخ
 . شَمـْريمِ

 .ٓ شُمريمٞم٦م :مداخؾة

 .شُمريمٞم٦م طمٞم٤ميت ذم ىمرأُت٤م ُم٤م أول ن٤مأ :مداخؾة

 رء يمؾ: أي اًم٤ًمسمؼ, يمالُمل ُمـ ووح واعم٘مّمقد شَمريمٞم٦م, وؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م: افشقخ

 .شمريمٝم٤م وم٤مًمًٜم٦م وسم٤مًمت٤مزم سمٕم٤ٌمدة, ًمٞمس ومٝمق قم٤ٌمدة أنف ٟمٔمـ مم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف

ـ ٓ أنف قمغم ىم٤مـم٦ٌم -هلل واحلٛمد- اعمًٚمٛملم قمٚمامء أمجع ذًمؽ أضمؾ ُمـ ًَ  ةًمّمال ُي

ـ ٓ أنف ىم٤مـم٦ٌم أمجٕمقا  أذان, اًمٕمٞمديـ ًَ ع ٓ أنف يمام أذان, اًمٕمٞمديـ ًمّمالة ُي  هذا ُينْمَ

 صالة ُمـ ذيمرٟم٤م ومٞمام إًمٞمف ُمٜمٝمؿ إًمٞمف أطمقج اًمٜم٤مس يٙمقن ىمد أظمرى ًمّمالة إذان
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 ذم اًم٘مٛمر ظمًػ وىمري٤ٌمً  اخلًقف, وصالة اًمٙمًقف, صالة وهل أٓ اًمٕمٞمديـ,

 .اًمٗمجر ًمّمالة ظمرضمقا  اًمذيـ إٓ سمذًمؽ دروا ُم٤م واًمٜم٤مس اًمٚمٞمؾ ُمـ إظمػم[ اًمثٚم٨م]

 .رأجتف أن٤م :مداخؾة

 .صٚمٞم٧م اهلل ؿم٤مء وإن: افشقخ

 .هلل احلٛمد :مداخؾة

 وًمٞمس ٟم٘مؾ واًمديـ اًمٕم٘مؾ اًمّمالة هذه ومٛمثؾ واًمِم٤مهد هلل, احلٛمد: افشقخ

 هذه ُمثؾ: ي٘مقل اًمٕم٘مؾ اًمديـ, ذم اًمتنميع وًمٞمس اًمديـ, ومٝمؿ اًمٕم٘مؾ وفمٞمٗم٦م سم٤مًمٕم٘مؾ,

 واًمٜم٤مس اًمٜمٝم٤مر ذم اًمِمٛمس يمًقف ٟم٤مئٛمقن, واًمٜم٤مس اًمٚمٞمؾ ذم ٛمراًم٘م ظمًقف اًمّمالة

 شمذيمرهؿ وؾمٞمٚم٦م هلؿ يتخذ أن إمم سمح٤مضم٦م ه١مٓء أقمامهلؿ, وراء يريمْمقن ُمٜمِمٖمٚمقن,

 قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م أن دام ُم٤م ذًمؽ ُمـ رء ٟمتخذ ُم٤م ًمٙمـ اًمٕم٤ٌمدة, هبذه

 اشمٗم٘مقا  ىمد إهنؿ: ىمٚم٧م ٞم٦م,ومٕمٚم ؾمٜم٦م وًمٞم٧ًم شَمريمٞم٦م, ؾمٜم٦م إذان هذا ومٙم٤من ذًمؽ, يتخذ مل

 إؾمػ ُمع ًمٙمٜمٝمؿ اًمٕمٞمديـ, ًمّمالة إذان ينمع ٓ أنف قمغم ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء هلل واحلٛمد

 ظمدؿم٤مً  ًمٞمس ذًمؽ ًمٙمـ سمدقم٦م, ومٞمف أىمقل أن٤م آضمتٝم٤مد هذا وُمثؾ سمٕمْمٝمؿ اضمتٝمد ىمد

 ىمد ذًمؽ, ُمـ أيمثر يرشمٙم٥م ىمد اعمجتٝمد ٕن اعمجتٝمد: ذم ـمٕمٜم٤مً  وًمٞمس همٛمزاً  وًمٞمس

 طم٤مل, يمؾ قمغم ُم٠مضمقر هق سم٤مضمتٝم٤مد, ًمٙمٜمف اهلل, أطمؾ ُم٤م وحيرم اهلل, طمرم ُم٤م يًتحؾ

 ًمٜم٤م ًمٞمس ًمٙمـ ُم٠مضمقر, ومٝمق ُمنموقم٦م, يراه٤م سمدقم٦م, احل٘مٞم٘م٦م ذم هق ؿمٞمئ٤مً  يرى وم٘مد

 .ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة: اخلًقف وًمّمالة ًمٚمٕمٞمديـ اختذوا أهنؿ ذًمؽ ُمـ اشم٤ٌمقمف,

 يمام اًمٕمٞمديـ صالة ذم ضم٤مءت ُم٤م ًمٙمـ اًمٙمًقف, صالة ذم ضم٤مءت ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة

 ًمّمالة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء

 .ضم٤مُمٕم٦م اًمّمالة: وٓ إىم٤مُم٦م وٓ أذان ٓ اًمٕمٞمديـ

 .وشمريمٞم٦م ومٕمٚمٞم٦م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمًٜم٦م: إذاً 

 ظم٤مرج وٓ اًمّمالة داظمؾ ٓ اًمتالوة ًمًجقد يمؼم أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ٟمٕمٝمد مل ومٚمام

 ومٞمام رء هٜم٤مك ًمٙمـ هب٤م, اعمًٚمؿ يتٕمٌد ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م وًمٞمس ٦م,شمريمٞم ؾمٜم٦م إهن٤م ىمٚمٜم٤م اًمّمالة
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 يم٤من أنف قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٧ٌم ىمد اًمّمالة, ذم اًمتالوة سمًجدة يتٕمٚمؼ

 ٕنٜم٤م اًم٤ًمسمؼ: ُمقىمٗمٜم٤م ٟمٕمدل طمٞمٜمئذ ومٜمحـ اًمّمالة, ذم اًمتالوة ؾمجدة ؾمجد إذا يٙمؼم

 اًمًٚمػ أت٤ٌمع: أي ؾمٚمٗمٞمقن أنٜم٤م ٟمزقمؿ ٟمزقمؿ, ومٞمام ص٤مدىملم ٟمٙمقن أن وٟمرضمق ٟمزقمؿ

 : اًمٕمٚمؿ أهؾ ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّم٤مًمح,

 ظمٚمػ ُمـ اسمتداع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ

 ووم٘مٝم٤مً  قمٚمامً  اًمٙم٤ٌمر إضِمٚم٦َّم ُمـ يم٤من إذا ظم٤مص٦م اًمّمح٤مسم٦م أطمد قمـ رء صم٧ٌم وإذا

 ٓ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ جيقز, ٓ إُمر هذا سم٠من ٟم٘مقل أن ًمٜم٤م ًمٞمس طمٞمٜمئذ صح٦ٌم, وىمدم

 ًمًجقد يٙمؼم ُمـ قمغم اإلٟمٙم٤مر ذم ٟمِمتد ٓ ًمٙمٜمٜم٤م إًمٞمٜم٤م, أطم٥م ٌٞمٜم٤مٟم ؾمٜم٦م ىمقًمٜم٤م قمـ ٟمحٞمد

 .اًمّمالة ظم٤مرج يٙمؼم اًمذي سمخالف اًمّمالة ذم اًمتالوة

 أثر هٜم٤م ًمٙمـ اًمّمالة, ظم٤مرج يمٝمق اًمّمالة ذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم أن قمرومٜم٤م: وم٢مذاً 

 .هاشمٌٕمٜم٤م اًمًٜم٦م اشمٌع وُمـ قمذرٟم٤مه, ذًمؽ ومٕمؾ ومٛمـ يٙمؼم, يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ صم٤مسم٧م

 .ٟمجده أجـ ًمٙمـ هلل احلٛمد ٟمحٗمٔمف زًمٜم٤م وٓ إثر هذا ًمٜم٤م ذيمرت ُمرة :افسمال

 قمغم اًمّمالة ومْمؾ ذم أىمقل أن يمدت شمرددت, أن أقمٚمؿ, اهلل دمده: افشقخ

 اعمٜم٦م, مت٤مم ذم يذيمر ًمٕمٚمف أدري ُم٤م أتقىمػ, أن ًمٙمـ إؾمح٤مق, ًمٚم٘م٤ميض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .اًمًٜم٦م وم٘مف قمغم ًمٚمتٕمٚمٞمؼ اعمٜم٦م مت٤مم ومراضمع

 (00: 05: 00/ 246/واًمٜمقر اهلدى)

 افتالوة فسجود افوضوء يشسط هل

 ووقء؟ اًمتالوة ؾمجقد ذم يِمؽمط هؾ :افسائل

 جيقز ومٝمؾ اًمّمالة, ظم٤مرج اًمتالوة ؾمجقد قمـ شم٠ًمل أن, أن٧م يٕمٜمل: افشقخ

 ؟ووقء سمدون اًمتالوة ؾمجقد

 .اعم٘مّمقد هذا ٟمٕمؿ :افسائل
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 سمدون ووقء, نسمدو يًجد, أن وجيقز جي٥م, ٓ ٟم٘مقل جي٥م, هؾ أو: افشقخ

 وهق اعمٕمروف, احلٙمؿ ومٞمٝم٤م يدور إذيم٤مر, ُمـ ِذيْمر يم٠مي اًمتالوة ؾمجدة ٕن ـمٝم٤مرة,

 وٓ هلل واحلٛمد اهلل, ؾمٌح٤من» ذًمؽ وُمـ ـمٝمر, قمغم وهق اهلل يذيمر أن إومْمؾ, أن

ءً  اًمًجقد ًمؽذ ُمـش اهلل إٓ إهل  ومٝمقا  ؿمٙمر, ؾمجقد يم٤من أو اًمتالوة, ؾمجقد يم٤من ؾمقا

 ؾمجدة يًجد أن ومٞمجقز, قمٚمٞمف, ذًمؽ جي٥م ٓ وًمٙمـ ٤مرة,ـمٝم قمغم يٙمقن أن إومْمؾ

 أقمٜمل اًم٘مٌٚم٦م, اؾمت٘م٤ٌمل سمدون هق يمام أقمٜمل ـمٝم٤مرة, سمدون هق يمام أقمٜمل هق, يمام اًمتالوة,

 يم٘مقًمؽ ٕنف ـم٤مهرة, شمٙمقن ٓ ىمد صمٞم٤مب ذم ـم٤مهراً, يٙمقن ٓ ىمد ُمٙم٤من قمغم هق يمام

 .ذًمؽ وٟمحق ,شايمؼم اهلل اهلل, ؾمٌح٤من»

ت ٘مرآن,اًم شمًٛمع يمٜم٧م إذا :افسائل  شمًجد؟ ومٝمؾ اًمًجدة, آي٦م وَُمرَّ

 ومال شمريم٧م وإن ؾمٜم٦م, وهق ًمؽ, أومْمؾ ومٝمق ؾمجدت, إن اجلقاب, ؾمٌؼ: افشقخ

 .قمٚمٞمؽ إصمؿ

 ضم٤مًم٤ًمً  يمٜم٧م وإذا شمًجد, صمؿ دمٚمس أم شمًجد ومٝمؾ واىمٗم٤ًم, يمٜم٧م وإذا :افسائل

 شمًجد؟ صمؿ شم٘مػ أم شمًجد, ومٝمؾ

 شمًجد ٤مًم٤ًًم,ضم يمٜم٧م وإن ضمٚمقس, سمدون ومقراً  شمًجد واىمٗم٤مً  يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

 .واوح ؾمجقد, صمؿ ضمٚمقس, صمؿ ىمٞم٤مم, سمدون ومقراً 

 (00: 30: 31/ 428/واًمٜمقر اهلدى)

 افصالة خارج افتالوة شجود مؼوظقة

 وٟمًجد ومٞمًجد اًمًجدة ومٞمٝم٤م اًمًقرة قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »قمٛمر اسمـ طمدي٨م)

 .صحٞمح  .(114 ص) قمٚمٞمف ُمتٗمؼش جلٌٝمتف ُمقوٕم٤مً  أطمدٟم٤م جيد ُم٤م طمتك ُمٕمف

 يمؼم سم٤مًمًجدة ُمر وم٢مذا اًم٘مرآن قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من: »قمٛمر اسمـ ًم٘مقل) 

 ذم احل٤مومظ ىم٤مل( شمٜمٌٞمف. )وٕمٞمػ  .(114 ص) داود أبق رواهش ُمٕمف وؾمجدٟم٤م, وؾمجد

 وهق, اعمٙمؼم اهلل قمٌد اًمٕمٛمرى وومٞمف, داود أبق رواه)( : 114 ص( )اًمتٚمخٞمص)
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 صم٘م٦م وهق, ٖمراً ُمّم قمٜمده وىمع ًمٙمـ, أجْم٤مً  اًمٕمٛمرى رواي٦م ُمـ احل٤ميمؿ وظمرضمف, وٕمٞمػ

 (.اًمِمٞمخلم ذط قمغم إٟمف: وم٘م٤مل

 ًمٞمس ًمٙمـ احل٤مومظ ىم٤مل يمام اعمّمٖمر اًمٕمٛمرى رواي٦م ُمـ احل٤ميمؿ قمٜمد احلدي٨م: ىمٚم٧م

: ىم٤مل وم٢مٟمف, اًمّمالة ظم٤مرج اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م إلصم٤ٌمت أورده إٟمام وهق, اًمتٙمٌػم قمٜمده

 رؾمقل سمًجقد اًمّمح٤مسم٦م وؾمجقد, خيرضم٤مه ومل, اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح طمدي٨م)

 .(قمزيزة ؾمٜم٦م اًمّمالة ظم٤مرج ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 [(472)و( 471) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 افؼرآن يف افتالوة شجود مواضع

 [:افسـة ؾؼه يف اهلل رمحه شابق شقد افشقخ ظذ تعؼباته يف اإلمام ؿال] 

 أن اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو ومٕمـ ُمقوٕم٤م قمنم مخ٦ًم اًم٘مرآن ذم اًمًجقد ُمقاوع: »ىمقًمف

 احل٩م وذم اعمٗمّمؾ ذم صمالث ُمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ذم جدةؾم قمنمة مخس ىمرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.واًمٜمقوي اعمٜمذري وطمًٜمف.. .و.. .و.. .و داود أبق رواه. ؾمجدشم٤من

 أن سمٕمدش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ىم٤مل وم٘مد جمٝمقًملم ومٞمف ٕن سمحًـ ًمٞمس يمال: ىمٚم٧م

 قمٌد وومٞمف ىمٓم٤من واسمـ احلؼ قمٌد ووٕمٗمف: »ًمٚمحدي٨م واًمٜمقوي اعمٜمذري حتًلم ٟم٘مؾ

 يٕمرف ٓ وهق اًمٕمت٘مل ؾمٕمٞمد سمـ احل٤مرث قمٜمف واًمراوي جمٝمقل هقو ُمٜملم سمـ اهلل

 ش.احلدي٨م هذا همػم ًمف ًمٞمس: ُم٤ميمقٓ اسمـ وىم٤مل. أجْم٤م

 ُمذه٥م وهق آظمره٤م ىمرب صم٤مٟمٞم٦م ؾمجدة احل٩م ذم ًمٞمس أن اًمٓمح٤موي اظمت٤مر وًمذًمؽ

 أمجع وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ ؾمٜم٦م ومٞمٝم٤م يّمح مل ٕنف: »ىم٤ملش اعمحغم» ذم طمزم اسمـ

 ش.ومٞمٝم٤م اًمًجقد اًمدرداء وأيب اهلل قمٌد واسمٜمف اخلٓم٤مب سمـا قمٛمر قمـ وصح قمٚمٞمٝم٤م

   ذم اعمذيمقرة إظمرى اًمًجدات ذم اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م إمم طمزم اسمـ ذه٥م صمؿ

 .اًمٕمٚمامء قمٜمد ومٞمٝم٤م اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م قمغم ُمتٗمؼ إومم اًمٕمنم أن وذيمر اًمٙمت٤مب 
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 أنف إٓ 211/  1ش اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي قمٚمٞمٝم٤م آشمٗم٤مق طمٙمك ويمذًمؽ

 قمـ صحٞمح٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمالمه٤م أظمرضم٤م صمؿ. ص ؾمجدة سمدل ومّمٚم٧م ؾمجدة ؾضمٕم

 إظمػمة اًمثالث وهذه. واىمرأ  وآٟمِم٘م٤مق واًمٜمجؿ ص ذم ؾمجد أنف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .هذا قمٛمرو طمدي٨م ذم إًمٞمٝم٤م أؿمػم اًمتل اعمٗمّمؾ ُمـ

 سمٖم٤مًمٌف اًمٕمٛمؾ قمغم إُم٦م اشمٗم٤مق ًمف ؿمٝمد ىمد إؾمٜم٤مده وٕمػ ُمع وم٤محلدي٨م وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ُم٤م يقضمد ومٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م احل٩م ؾمجدة إٓ ًمٌ٘مٞمتف ؿم٤مهدة ًمّمحٞمح٦ما إطم٤مدي٨م وجملء

 ىمد ومٞمٝم٤م اًمًجقد قمغم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمٛمؾ أن إٓ وآشمٗم٤مق اًمًٜم٦م ُمـ هل٤م يِمٝمد

 .أقمٚمؿ واهلل. خم٤مًمػ هلؿ يٕمرف وٓ ؾمٞمام وٓ ُمنموقمٞمتٝم٤م قمغم سمذًمؽ يًت٠منس

 ([269) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 اخلطبة يف افتالوة شجود

 اخلٓم٦ٌم؟ ذم ًمٚمًجدة سم٤مًمٜم٦ًٌم صحٞمح قمٛمر اضمتٝم٤مد هؾ :مداخؾة

 .صحٞمح. ٟمٕمؿ اًمتالوة ًمًجدة سم٤مًمٜم٦ًٌم: افشقخ

 يٕمٜمل؟ صحٞمح سم٤معمرشملم :مداخؾة

 اعمرشملم؟: افشقخ

 يًجد؟ مل ُمرة وصم٤مين ؾمجد, ُمرة أول :مداخؾة

 أهن٤م ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٌلم اًمث٤مٟمٞم٦م: سم٤معمرة يًجد مل ومٝمق ؾمٜم٦م, اًمًجقد ٕن آه,: افشقخ

 ؾمٜم٦م, اًمتالوة ومًجدة آصماًم, يٙمقن اًمتالوة جدةؾم شمرك ُمـ أن سمحٞم٨م واضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم

 واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ ُمذه٥م: اًمثالصم٦م اعمذاه٥م قمٚمٞمف ؾمٜم٦م يمقهن٤م وقمغم واضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم ًمٙمـ

 .اًمتالوة ؾمجدة سمقضمقب ي٘مقل هق اهلل رمحف طمٜمٗمٞم٦م أبق اإلُم٤مم وأمحد,

دًم٦م ُمـ هل ؾمٜم٦م أو يمت٤مسم٤مً  خي٤مًمٗمٝم٤م ُم٤م قمدم ُمع اًم٘مّم٦م وهذه   ؾمجدة أن قمغم اًم٘مقي٦م ٕا

 .قمٚمٞمف إصمؿ ومال شمريمٝم٤م وُمـ قمٚمٞمٝم٤م, أثٞم٥م ومٕمٚمٝم٤م ُمـ ؾمٜم٦م, هل وإٟمام سمقاضم٦ٌم, ًمٞم٧ًم الوةاًمت

 :..( 23: 29/   70/   واًمٜمقر اهلدى)
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 اجلفرية افصالة يف افتالوة شجود

 ىمرأ  إذا اًمرطمٞمؿ, اًمرمحـ اهلل سمًؿ :اًمٕمراق ذم طمذيٗم٦م ُمًجد ؿم٤ٌمب ُمـ شمال

 وأراد اًمًجدة آي٦م إمم واٟمتٝمك ,اجلٝمري٦م اًمّمالة ُمـ اًم٘مرآن, ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م اإلُم٤مم

 ُم٤ٌمذة؟ يريمع أم يريمع, صمؿ ًمٚمتالوة يًجد أن قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمريمقع,

 ىم٤مئاًم, يٕمقد صمؿ اًمتالوة ؾمجدة يًجد أن ومٕمٚمٞمف سم٤مًمًٜم٦م, ي٠ميت أن أراد إذا: افشقخ

ُجد, أن أراد إذا ىمٚم٧م وإٟمام يريمع, صمؿ ًْ  ذم واضم٥م اًمتالوة ؾمجقد أن ٟمٕمت٘مد ٓ ٕنٜم٤م َي

 سمؾ صم٤مسمت٦م, ؾمٜم٦م هل وإٟمام اًمتالوة, ؾمجدة وضمقب ٟمٕمت٘مد ٓ اًمّمالة, جظم٤مر أو اًمّمالة,

 .احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل يمام واضمٌف ًمٞم٧ًم وًمٙمـ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمتقاشمرة,

 ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن ُمـ اًمٌخ٤مري, صحٞمح ذم ضم٤مء يمام ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ 

 هل٤م وؾمجد ومٜمزل ؾمجدة, آي٦م ظمٓمٌتف ذم وىمرأ  اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يقُم٤مً  ظمٓم٥م قمٜمف اهلل

 .ُمٕمف اًمٜم٤مس وؾمجد

 وم٘م٤مل ًمٚمًجقد, اًمٜم٤مس ومتٝمٞم٠م ؾمجقد ومٞمٝم٤م أجْم٤مً  آي٦م سمف ُمرت أظمرى ظمٓم٦ٌم ذم صمؿ 

 إن: اجلقاب ذم أن٤م ىمٚم٧م ًمذًمؽ ٟمِم٤مء, أن إٓ قمٚمٞمٜم٤م, يٙمتٌٝم٤م مل وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إن: هلؿ

 صمؿ ىم٤مئامً  اٟمتّم٥م صمؿ ؾمجد, يًجد أن ؿم٤مء إن - اًمرواي٦م ًمٗمظ قمغم حم٤مومٔم٦م وأن - أراد

 آي٦م - أي٦م ىمراءة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م قمٚمٞمف, وػم ومال يًجد ٓ أن ؿم٤مء وإن ريمع,

 آي٦م ومٞمٝم٤م شمال هي٦م, صالة ذم اًمتالوة يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م: أىمقل صالة, ذم - اًمًجدة

ّٓ  إطمٞم٤من سمٕمض ذم إْومم يٙمقن وم٘مد اًمًجدة,  ذم ظمالوم٤ًم, شمٕمٛمؾ ٕهن٤م هٜم٤م, يًجد أ

 ؿمخّمٞم٤ًم, يٕمرومٝمؿ أهٚمف ًجدُم ذم يّمكم يم٤من إذا أُم٤م يٕمٚمٛمقن, ٓ وهؿ اًمٜم٤مس أذه٤من

 ذم وًمق اًمتالوة, ؾمجدت ؾمجد ُم٤م وم٢مذا اًمٗم٘مف, ُمـ رء وقمٜمدهؿ اًمًٜم٦م, قمغم وأهنؿ

 .يًجده٤م أن وم٤مًمًٜم٦م ظمالف, يٕمٛمؾ وٓ ؿمقذة, يٕمٛمؾ ٓ هي٦م, صالة

 (00: 26: 37/ 428/واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرسية افتالوة يف افسجود

 اإلُم٤مم؟ ؾيٕمٛم ُم٤مذا اًمني٦م اًمتالوة ًمًجقد سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 ...شمذيمرٟم٤م إذا ؾمٝمؾ, إُمر: افشقخ

ٚمف ُمـ قمغم ؾمٝمؾ :مداخؾة  .قمٚمٞمف اهلل ؾَمٝمَّ

 ذم اإلُم٤مم أن واؾمتحيٟم٤م واضم٦ٌم, هل ُم٤م اًمتالوة ؾمجدة أن شمذيمرٟم٤م إذا: افشقخ

 هذا قمـ همٜمك ذم ومٝمق ًمٚمٛمّمٚملم, سمٚمٌٚم٦م يٕمٛمؾ ؾمقف يًجد سَمّده إذا اًمني٦م اًمّمالة

 ُمع يّمكم اإلُم٤مم هذا يم٤من ًمق ُم٤م سمخالف قمٚمٞمف, ومرض هق ُم٤م: يٕمٜمل ٕنف اًمًجقد:

 سمٞمًجد, ؾمجد اإلُم٤مم سمٞمِمقومقا  ومٚمام اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٞم٘مٔمتٝمؿ ُمٕمرووملم ُمٕمدوديـ,: يٕمٜمل ٟم٤مس

 أن طمٞمٜمئذ ُم٤مٟمع ذم ومام سمٚمٌٚم٦م, وأي ىمٚم٘مٚم٦م أي يّمػم أجش؟ إٟمف دون ُمٕمف وسمٞمًجدوا

 .آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م اًمكم اعمحذور هٜم٤م ذم ُم٤م ٕنف يًجد:

 واًمٕمٚمؿ؟ اًمٕم٘مؾ أهؾ وُمـ وراءه ُمـ يِمٕمر سمده ػيمٞم يٜمٝمض سمده ؾمجد :مداخؾة

 طم٤مؾم٦م همػم طم٤مؾم٦م قمٜمدهؿ ومٞمف اإلُم٤مم وراء اًمٚمِّـل ٕنف هذه: ُمِمٙمٚم٦م هل ُم٤م: افشقخ

 .مت٤مُم٤مً  وراءه اًمكم يِمٖمؾ ؾمقف اًمٜمٝمقض طمٞم٨م اًمًامع,

ة ًمٙمؿ طمٙمٞم٧م وأن٤م  هٜم٤مك ىمري٦م ذم ُُمَّمٞمِّػ يمٜم٧م مجٕم٦م يقم ُمٕمل, ص٤مر ُم٤مذا َُمرَّ

 أن٤م ؿم٤مومقين اإلُم٤مم, طمي ُم٤م ومٞمف وصٚم٧م اًمٗمجر ذم ًجداعم إمم ٟمزًم٧م ُمْم٤مي٤م, اؾمٛمٝم٤م

 ؾمقرة إٟمف ٟمٗمز أقمرف أن٤م شم٘مدُم٧م, صؾِّ  اشمٗمْمؾ قمٚمؿ, ـم٤مًم٥م إٟمف سمٞمدل ظمٗمٞمٗم٦م حلٞم٦م

 ُم٤م اًمًجدة ؾمقرة شمريم٧م ًمٚمت٠مت٠مة طم٤مزم أقمرض راح ُم٤م وًمذًمؽ سمت٘مٜمٝم٤م, ُم٤م اًمًجدة

 يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس وإذا ريمٕم٧م ح٤مش يمـٝمـٞمـٕمـص» وسمتٕمرومقا  ُمريؿ, ؾمقرة واومتتح٧م ىمرأُت٤م,

 .اًمٕم٤مدة ُمثؾ يًجدوا

 .اجلٛمٕم٦م ص٤ٌمح :مداخؾة

قا  ورائل اًمكم ويـ؟ اًمِم٤مهد اجلٛمٕم٦م, ص٤ٌمح: افشقخ ًه  ُم٤م ريمٕم٧م أن٤م أنف أطم

هقا  اعمٜمؼم ظمٚمػ اًمكمِّ  ًمٙمـ إُمر, شمداريمقا  ؾمجدت,  ؾمٛمٕمقا  أن إمم ؾم٤مضمديـ اجلامقم٦م مَت
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 وقمٛمٚم٧م اًمّمالة أت٘مٜم٧م ست وأن٤م هٜم٤م, اًمّمٞم٤مح واؿمتٖمؾ محده, عمـ اهلل ؾمٛمع ىمقزم

 اًمٕمجؿ سمالد ذم وىمٕم٧م ًمق اًم٘مّم٦م هذه واهلل مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ىمٚم٧م ُمققمٔم٦م, يمٚمٛم٦م هلؿ

 .آظمره إممش يمـٝمـٞمـ» وسملمش أخؿ» سملم سمتٗمرىمقا  ُم٤م مج٤مقم٦م ي٤م ًمٙمـ آؾمتٜمٙم٤مر, أؿمد شمًتٜمٙمر

 هل ومام آظمره, إمم واًميع واًمزرع اًمٌ٘مر وراء قم٘مقًمٙمؿ أنتقا  اًمٔم٤مهر ًمٙمـ 

 اعم٠ًمخ٦م أرى أن٤م أجْم٤مً  أنف قمغم شمٙمٌػم, سمدون ضوهن ؾمجد إذا إٟمف أؾمت٤مذ ي٤م ُمِمٙمٚم٦م

ٟمٜم٤م سمٕمض يروٟمف اًمِّكم شمْمٞمٞمؼ ومٞمٝم٤م ُم٤م: يٕمٜمل  .إظمقا

ٟمٜم٤م, ُمـ أخ ُمـ أيمثر وؾم٠مخٜم٤م :مداخؾة  .قمٜمف اًمِمٞمخ سمٜم٠ًمل اهلل ؿم٤مء إن: وم٘مٚمٜم٤م إظمقا

 اًمًٜم٦م, ذم ي٠مِت  مل هذا اًمّمالة, وذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم إٟمف: سم٘مقل أن٤م: افشقخ

 إُم٤مُم٤مً  يم٤من إذا ظم٤مص٦م يٕمٜمل طمرج, أرى ٓ وًمذًمؽ اًمّمح٤مسم٦م, سمٕمض قمـ ضم٤مء ًمٙمـ

 أنف أبداً  طمرضم٤مً  أرى ومال آسم٤مءٟم٤م, وضمدٟم٤م هٙمذا إٓ سمٞمٕمرومقا  ُم٤م هذه اجلامهػم, هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أنف أقمٚمؿ ٓ اًمٜمٝمقض هب٤م, اًمٜمٝمقض ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م أن ًمق ويمذًمؽ اعمٗمًدة, ًمدومع ُيَٙمؼمِّ 

, يم٤من اًمًٚمػ ُمـ أطمد  اعمّمٚمح٦م يمجٚم٥م أنف رأى اإلُم٤مم إذا: ىمقلأ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ُيَٙمؼمِّ

 .سمف آًمتزام قمدم سمنمط ُم٤مٟمٕم٤ًم, هذا أرى ُم٤م ُمٙمؼماً  ي٘مقم أنف شمًتقضم٥م اعمٗمًدة ودرء

 اًم٘مٜمقت؟ اًم٤ٌمب هذا ُمـ :مداخؾة

 إومراط ومٞمٝم٤م يّمػم اعم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ اًم٘مٜمقت, اًم٤ٌمب هذا ُمـ: افشقخ

 .وشمٗمريط

: ًمؽ سمٞم٘مقل يٕمٜمل, ؾمٚمٗمٞملم يٙمقٟمقا  ٤ًمضمداعم أئٛم٦م ُمـ يمثػم أنف واًمتٗمريط اإلومراط 

ز أنف ذط قمغم ًمٙمـ ُم٤مٟمع, ومٞمف ُم٤م سم٘مٜم٧م وم٠من٤م ٟمدارُّيؿ, سمدٟم٤م ٟمٜم٤م ي٤م أنف يريمِّ  هذا إظمقا

 ُُم٤ًمي٦ًم سمٞمٓمٌؼ ضمٝم٦م ُمـ سمٞمٕمٚمؿ, ضمٝم٦م ُمـ ح٤م سم٤مًمٜمقازل, إٓ ُمنموع هق ُم٤م اًم٘مٜمقت

 هق ٤مرص: ُمٕمٜم٤مه٤م سمٞمٕمٚمٛمٝمؿ وُم٤م سمٞم٤ًميرهؿ هق إٟمف أُم٤م ُم٤مٟمع, ومٞمف ُم٤م ًمٚمٛمٗمًدة ودومٕم٤مً 

 .سمٞمٕمٚمٛمٝمؿ قمؿ وُم٤م ُمداهٜم٦م سمٞمداهٜمٝمؿ قمؿ يٕمٜمل وأظمريـ

 :..( 40: 19/   133/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 افرسية يف فؾتالوة افسجود ـراهة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 قمـ اًمِمٞمخلم ذط قمغم وصححف احل٤ميمؿ وروى: »اًمّمالة ذم اًمًجقد ذم ىمقًمف 

 أنف أصح٤مسمف ومرأى اًمٔمٝمر صالة ُمـ إومم اًمريمٕم٦م ذم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمر اسمـ

 ش.اًمًجدة شمٜمزيؾ ىمرأ 

 وشمٌٕمف اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ صححف وإن صحٞمح همػم احلدي٨م هذا: ىمٚم٧م

 فم٤مهر إمم ٟمٔمروا أهنؿ هذا ذم واًم٥ًٌم واًمزرىم٤مين واًم٘مًٓمالينش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ

 قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن قمـ ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ رواه وم٘مد ومّمححقه إؾمٜم٤مده

 .قمٛمر اسمـ قمـ - جمٚمز أيب

 وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد سمـ حيٞمك همػم ذًمؽ سملم ُمٜم٘مٓمع ًمٙمٜمف اًمٔم٤مهر ذم صحٞمح إؾمٜم٤مد ومٝمذا

 - جمٚمز أيب ُمـ أؾمٛمٕمف ومل: ىم٤مل - جمٚمز أيب قمـ اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن أن٠ٌم: ه٤مرون سمـ يزيد

 .قمٛمر اسمـ قمـ

 .واًمٓمح٤موي داود وأبق وأمحد اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 رضمؾ جمٚمز وأيب اًمتٞمٛمل ؾمٚمٞمامن سملم اًمقاؾمٓم٦م أن ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٕمتٛمر سملم وىمد

 .قمٛمر اسمـ قمـ أُمٞم٦م: ًمف ي٘م٤مل رضمؾ قمـ أبٞمف قمـ: ُمٕمتٛمر وم٘م٤مل جمٝمقل

 .داود وأبق اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف

 رواي٦م ذم طمج٦م وٓ جمٝمقل قمـ أنف إمم احلدي٨م ومٕم٤مد اشمٗم٤مىم٤م جمٝمقل هذا وأُمٞم٦م

 .اعمحدصملم قمٜمد اعمجٝمقل

 ُمـ احلدي٨م ذيمر أن سمٕمد وم٘م٤ملش اًمتٚمخٞمص» يمت٤مسمف ذم اًمٕمٚم٦م هلذه ٤مومظاحل شمٜمٌف وىمد

 ؾمٚمٞمامن يٕمٜمل أنف قمغم اًمٓمح٤موي رواي٦م ودًم٧م سم٢مؾم٘م٤مـمف احل٤ميمؿ قمٜمد ًمٙمٜمف: »أُمٞم٦م ـمريؼ

 ش.ُمدًمس اًمتٞمٛمل

   شُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل سم٤محلدي٨م أمحد اإلُم٤مم ي٠مظمذ مل وهلذا: ىمٚم٧م
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 ٓ: وم٘م٤مل اًمًجدة؟ اًمٔمٝمر ذم ي٘مرأ  اإلُم٤مم قمـ وؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: »38 ص 

 ٓ سمٕمْمٝمؿ: وىم٤مل جمٚمز أيب قمـ ؾمٚمٞمامن يِمٛمٕمف مل: وم٘م٤مل قمٛمر اسمـ طمدي٨م ًمف ومذيمر

 ش.قمٛمر اسمـ قمـ ومٞمف ي٘مقل

 .اإلرؾم٤مل وهل اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر ىمد صم٤مٟمٞم٦م قمٚم٦م وهذه

 اًمًجقد ضمقاز قمغم سمف آؾمتدٓل جيقز ومال صحٞمح همػم احلدي٨م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 أمحد اإلُم٤مم يمالم فم٤مهر وهق اًمٙمراه٦م ُمـ طمٜمٞمٗم٦م أبق إًمٞمف ذه٥م ُم٤م وم٤محلؼ. ي٦ماًمن ذم

   .آٟمٗم٤م اعمذيمقر

 ([271) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 افصالة يف افتالوة فسجود افتؽبر مؼوظقة ظدم

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمتالوة ؾمجقد وُمـ 

 ُمر وم٢مذا اًم٘مرآن قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: ٤ملىم قمٛمر اسمـ قمـ: »ىمقًمف

 قمغم صحٞمح: وىم٤مل واحلٙمؿ واًمٌٞمٝم٘مل داود أبق رواه. وؾمجدٟم٤م وؾمجد يمؼم سم٤مًمًجدة

 ش.اًمِمٞمخلم ذط

 :ُمالطمٔمت٤من ومٞمف: ىمٚم٧م

 - اًمٌٞمٝم٘مل رواه وقمٜمف - داود أيب قمٜمد ؾمٜمده ذم ٕن وٕمٞمػ احلدي٨م أن: إومم

 ىم٤مل وًمذًمؽش اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ ٤ملىم يمام وٕمٞمػ وهق اًمٕمٛمري قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

م سمٚمقغ» ذم  ش.وٕمٞمػ إؾمٜم٤مدهش: »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي وىم٤ملش. ًملم ومٞمف ؾمٜمده» ش:اعمرا

 ذم أي٤مت ُمـ يمثػم ذم ًمٚمتالوة ملسو هيلع هللا ىلص ؾمجقده اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مجع روى وىمد

 إمم ٟمٛمٞمؾ وًمذًمؽ ًمٚمًجقد اًمًالم قمٚمٞمف شمٙمٌػمه ُمٜمٝمؿ أطمد يذيمر ومٚمؿ خمتٚمٗم٦م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت

   .اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم قمـ رواي٦م وهق. اًمتٙمٌػم اهذ ُمنموقمٞم٦م قمدم
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 وهق احلدي٨م ُمـ اًمِم٤مهد ُمقوع وهقش يمؼم: »روايتف ذم ًمٞمس احل٤ميمؿ أن: اًمث٤مٟمٞم٦م 

 أظمٞمف سمخالف صم٘م٦م وهق اعمّمٖمر وهق اًمٕمٛمري قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد ـمريؼ ُمـ رواه إٟمام

 ُمـ وهمػممه٤م ْم٤مأجش اًمّمحٞمحلم» ذم واحلدي٨م. شم٘مدم يمام وٕمٞمػ ومٝمق اعمٙمؼم اهلل قمٌد

 .472و 471ش اإلرواء» واٟمٔمر وٕمٗمف أدًم٦م ُمـ ومٝمق اعمٙمؼم ٓ اعمّمٖمر اهلل قمٌٞمد ـمريؼ

 ([267)ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

تَدل ؾفل ورؾع، خػض ـل يف ُيَؽزِّ  ـان ملسو هيلع هللا ىلص افـبي أن َصح    ُيس 

 افصالة؟ يف افتالوة شجود ظـد افتؽبر ظذ احلديث هبذا

 ومٝمؾ ورومع, ظمٗمض يمؾ ذم ُيَٙمؼمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن َصحَّ : اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :افسمال

َتدل ًْ  اًمّمالة؟ ذم اًمتالوة ؾمجقد قمٜمد اًمتٙمٌػم قمغم احلدي٨م هبذا ُي

 ُمـ وًمٞمس اعمٕمت٤مدة, اًمّمٚمقات ذم ورومع ظمٗمض يمؾ ذم ي٘مّمد ٕنف ٓ: :اجلواب

 .ًمف طمٙمؿ ٓ وم٤مًمٜم٤مدر ٟم٤مدرًا, إٓ اًمًجدة آي٦م شمالوة ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مدة

 آي٦م ي٘مرأ  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن قمديدة أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء وىمد وًمذًمؽ 

 أن اًمًٜمد وٕمٞمػ وًمق ُم٤م طمدي٨م ذم ي٠مِت  ومل هل٤م, يًجد ويم٤من اًمّمالة, ذم اًمًجدة

 اًمتٙمٌػم يدظمؾ ومال وؾمجد, يمؼمَّ  اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجدة ؾمجد طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا وٛمـ اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجدة ذم

 ( 00: 17: 36/   190/  واًمٜمقر اهلدى)

 افتالوة فسجود افتؽبر

 . اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم ُم٠ًمخ٦م طمقل شمٗمّمٞمالً  ٟمريد :مداخؾة

  شمٙمٌػم؟: افشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداخؾة
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 اًمتالوة؟ ًمًجقد شمٙمٌػم ُم٤مذا: افشقخ

 . اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم ُم٠ًمخ٦م.. اًمتٙمٌػم ُم٠ًمخ٦م طمقل شمٗمّمٞمالً  ٟمريد :مداخؾة

  اًمّمالة؟ داظمؾ أو اًمّمالة, ظم٤مرج: افشقخ

 . وظم٤مرضم٤مً  داظمالً  :ةمداخؾ

 اًمًجقد, وم٘مط.. اًمِمٙمر ؾمجقد ذم مم٤م أيمثر هٜم٤مك ًمٞمس ًمٚمتالوة, اًمًجقد: اًمِمٞمخ

 أنف إٓ اًمّمالة, ظم٤مرج يم٤من أو اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء شمًٚمٞمؿ, وٓ شمٙمٌػم ٓ سمف ي٘مؽمن ٓ

ر أن سمد ٓ رء هٜم٤مك سم٤مًمّمالة يتٕمٚمؼ ومٞمام  :وهق سمف ٟمذيمِّ

, أجْم٤مً  ىم٤مم وإذا يمؼمَّ  ًمٚمتالوة ؾمجد إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم يرد مل   يمؼمَّ

 .قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم صح وًمٙمـ

 يمؾ هق أو اعمٜمٝم٩م قمغم ُمٕمف ًمٞمًقا  ىمقُم٤مً  ي١مم يم٤من إذا اإلُم٤مم أن: طمٞمٜمئذٍ  أرى وم٠من٤م 

 اًمًٜم٦م, قمغم وًمٙمـ اًمًٜم٦م, اًمٜم٤مس ُيَٕمٚمِّؿ يٌدأ ومٝمق سم٤مٔظمر, قمٝمد طمدي٨م اًمٗمري٘ملم ُمـ

 .يتحٛمٚمقه٤م ًمـ ٕهنؿ واطمدة: رضسم٦م سم٤مًمًٜم٦م ييهبؿ ٓ رويدًا, رويداً : يٕمٜمل

 ذيمرُت  يمام وسمٞمٜمٝمؿ سمٞمٜمف إُمر يم٤من إذا أنف اعم٠ًمخ٦م هذه ظمّمقص ذم أرى وم٠من٤م

 هق ُمتٗم٤مهؿ يم٤من إذا أُم٤م ًمٚمًجقد, يٙمؼمِّ  أن ُمـ ُم٤مٟمع ٓ سمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ قمٝمدهؿ طمدي٨م

 ُمـ رء اًمًٜم٦م ذم هٜم٤مك يم٤من ًمق أقمت٘مد ٕنٜمل اًمًٜم٦م: يٚمتزم أن وم٤مٕومْمؾ ومج٤مقمتف

 صم٧ٌم اًمٙمرام اًمّمح٤مسم٦م أطمد دام ُم٤م ًمٙمـ اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ُٟمِ٘مؾ يم٤من اًمتٙمٌػم

 .اجلامقم٦م ىمٚمقب شم٠مخٞمػ ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اًم٘مْمٞم٦م, هذه ذم شم٘مٚمٞمده ُمـ ُم٤مٟمع ومال هذا قمٜمف

 ( 00: 28: 21/ 547/واًمٜمقر اهلدى)

 افتالوة؟ فسجدة يؽز   هل

 اًمّمالة ذم هل٤م ُيٙمؼمَّ  تالوةاًم ؾمجدة: افسائل

 اًمّمالة ذم: اًمِمٞمخ
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 .ويًجدون يٙمؼمون آئٛم٦م سمٕمض اجلٛمٕم٦م, يقم اًمًجدة ىمرأت: افسائل

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ,: افشقخ 

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا ومٝمؾ: افسائل

 اًمًجدة ؾمقرة ذم ؾمجد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م يمؾ ذم يرد مل: اًمِمٞمخ

 صحٞمح أثر هٜم٤مك وًمٙمـ هل٤م, يمؼم ملسو هيلع هللا ىلص ٜمٌلاًم أن اًمّمٚمقات ُمـ همػمه٤م ذم أو اجلٛمٕم٦م يقم

 ُمـ ُم٤مٟمع أرى ومال اًمّمالة, ذم اًمتالوة ًمًجدة يٙمؼم يم٤من أنف ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ُمًجد ذم إُم٤ممٌ  يم٤من وم٢مذا اًمتٙمٌػم, إٓ يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس أن وسمخ٤مص٦م اًمتٙمٌػم

 ذم يم٤من إذا أُم٤م شمٙمٌػم, دون ؾم٤مضمًدا ومٞمٝمقي هب٤م, وُّيتٛمقن اًمًٜم٦م يٕمرومقن ٟم٤مس وطمقًمف

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد ُمًٕمقد سمـ اهلل سمٕمٌد أؾمقة ومٚمف ومٙمؼم قم٤مم ضم٤مُمع ُمًجد

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 افتؽبر ظذ به يستدل هل ورؾع خػض ـل يف افتؽبر حديث

 افصالة؟ يف افتالوة فسجود

ـ هؾش ورومع ظمٗمض يمؾ ذم يٙمؼم يم٤من: »طمدي٨م :افسمال ًُ  سمف آؾمتدٓل َيـْح

 وم٘مط؟ اًمّمالة ذم اًمًجدة ٔي٦م اًمتٙمٌػم ضمقاز قمغم

 أن اعمت٤ٌمدر ٕن اًمتالوة, ًمًجقد ًمٚمتٙمٌػم سمف آؾمتدٓل حيًـ ٓ: افشقخ

 ومٞمٝم٤م ًمٞمس أنف ومٞمٝم٤م واًمٖم٤مًم٥م اًمّمٚمقات, يمؾ ذم اعمٕمٝمقد واًمرومع اخلٗمض اعم٘مّمقد

 .شمالوة  ؾمجقد

 (..: 50:  57/   57/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 افتالوة؟ سجودف افتؽبر يف حديث صح هل

ُحف احلدي٨م هٜم٤مك :مداخؾة  طمدي٨م ,شاعمٖمٜمل» ذم اعم٘مدد ىمداُم٦م اسمـ ُمّمحِّ

 قمٚمٞمٜم٤م ي٘مرأ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ي٘مقل قمٜمٝمام اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد

 احلدي٨م؟ هذا صح٦م ومامش وؾمجد يَمؼمَّ  ؾمجدة سمآج٦م ُمر وم٢مذا اًم٘مرآن,

 ذم ُمروي ,اعم٘مدد قمـ ٟم٘مالً  ذيمرت يمام ُمروي هذا هذا, وٕمٞمػ: افشقخ

: ًمٗمٔم٦م دون اًمًٞم٤مق هذا سمٜمٗمسش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وُمروي ,شاحل٤ميمؿ ُمًتدرك»

 .وقمٚمٞمف قمٚمٞمؽ ُيٚمَ٘مك ح٤م واؾمٛمع احلدي٨م, قمٚمؿ ِدىم٦َّم واٟمٔمروا ,شيَمؼمَّ »

 سمـ اهلل قمٌد اؾمٛمف ُمدين رضمؾ ـمريؼ ُمـ احل٤ميمؿ ُمًتدرك ذم ُمروي احلدي٨م هذا 

ً, سم٤مؾمٛمف يًٛمك أخ ًمف هذاو ,اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر إمم ٟمًٌف ويٜمتٝمل قمٛمر,  قمٌد اؾمٛمف هق ُمّمٖمرا

 سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم احلدي٨م ,قمٛمر اسمٜم٤م يمالمه٤م اهلل قمٌٞمد اؾمٛمف أظمقه اهلل

 .شمٙمٌػم ًمٗمٔم٦م سمزي٤مدة قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ: اعمًتدرك ذم اًمتٙمٌػم,: ًمٗمٔم٦م دون قمٛمر

 أن احلدي٨م ءقمٚمام اصٓمٚمح وإرض, اًمًامء سملم يم٤مًمٗمرق اًمرضمٚملم؟ سملم اًمٗمرق ُم٤م 

, قمٛمر سمـ اهلل قمٌد: ومٞم٘مقًمقن إول قمـ يٕمؼموا  قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد: أظمر وأظمقه اعمَٙمؼمَّ

ر,  ٓ طمديث٤ًم, قمٛمر سمـ اهلل قمٌد روى يمٚمام احلدي٨م, قمٚمامء سم٤مشمٗم٤مق وٕمٞمػ إول اعمَّمٖمَّ

 سمـ قمٛمر إمم ٟمًٌف يٜمتٝمل: آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ىمٚم٧م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ذهٜمٙمؿ إمم يًٌؼ

 ومحديثف طمديث٤مً  روى إذا اعمدين اعمٙمؼمَّ  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ومٝمذا اعمت٠مظمر, قمٛمر باخلٓم٤م

ر قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد أظمقه وٕمٞمػ,  صم٘م٦م هذا ح٤مذا؟ صحٞمح, ومحديثف طمديث٤مً  روى إذا اعمّمٖمَّ

 اًمث٘م٦م؟ أظمقه ظم٤مًمٗمف إذا سم٤مًمؽ ومام ًمْمٕمٗمف, طمديثف يً٘مط اًمْمٕمٞمػ وذاك وٕمٞمػ, وذاك

 وٕمٞمػ يمقٟمف ُمع هق اًمتٙمٌػم ًمٗمٔم٦م روى اًمذي اًمراوي ٕن ُمٜمٙمراً: طمديثف يّمٌح ومحٞمٜمئذ

 .ُمٜمٙمرة زي٤مدة هلش ويمؼم: »وهل زي٤مدشمف, ذم ومٞم٘م٤مل اًمث٘م٦م, ظم٤مًمػ

 ُمـ شمروي اًمٗم٘مف يمت٥م أن: اًم٤ًمسم٘م٦م إضمقسم٦م سمٕمض ذم إًمٞمف أذت ُم٤م وهذا 

 يمت٤مسمف ووع احلٜمٗمل اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ إن: ًمٙمؿ ىمٚم٧م وًمذًمؽ ودب, ه٥م ُم٤م احلدي٨م

 هل ُم٤م ضمداً  يمثػمة أطم٤مدي٨م ومٞمف اهلداي٦م يمت٤مب ٕنف هلداي٦م:ا ٕطم٤مدي٨مش اًمراي٦م ٟمّم٥م»



 374   ؾمجقد اًمتالوة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

ه ومـ٤مًمزيٚمٕمل صحٞمح٦م, ج ظمػماً  اهلل ضمزا  ٟمّم٥م» وؾمامه اًمٙمت٤مب هذا ذم احلدي٨م هذا ظمرَّ

 ش.اهلداي٦م ٕطم٤مدي٨م اًمراي٦م

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء يمت٥م سمتخري٩م ظم٤مص٦م قمٜم٤مي٦م قمٜمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚمامء يمذًمؽ 

 ًمٚمح٤مومظش احلٌػم اًمتٚمخٞمص: »عمج٤ملا هذا ذم وأقمٚمٛمٝم٤م أوؾمٕمٝم٤م وُمـ اعمت٠مظمرة,

 ش.اًمقضمٞمز» أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم هذا اًمٕمً٘مالين,

 احلدي٨م, قمٚمؿ ذم ُمثٚمف سمٕمده اًمٜم٤ًمء وًمدت ُم٤م -أقمت٘مد ومٞمام- اًمٕمً٘مالين هذا 

ضم٤مً  دمده هٜم٤مك شمرضمع احلدي٨م هذا ُمثؾ وًمذًمؽ  قمٛمر سمـ اهلل سمـٕمٌد ُمٕمٚمَّالً  ودمده خمرَّ

, اعمدين ر اهلل قمٌٞمد أظمقه نأ أظمرى سمٕمٚم٦م وُمٕمٚمَّالً  اعمٙمؼمَّ  سمدون احلدي٨م روى اعمّمٖمَّ

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب هذا ,اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمرواي٦م وهذهش ويمؼمَّ : »زي٤مدة

 (00: 15: 45/ 702/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  00: 16: 29/ 702/واًمٜمقر اهلدى) 

 يسجد أو ادلموم يؽز هل افتالوة شجدة يف اإلمام ـز إذا

 تؽبر؟ بدون

  شمٙمٌػم؟ سمدون يًجد وٓ يٙمؼم اح٠مُمقم اًمتالوة ؾمجدة ذم يمؼم ُم٤مماإل إذا :افسائل

 َيِرد مل أنف: وظمالصتف ُمرة, ُمـ أيمثر ذيمرٟم٤مه اعمقوقع ذم رأجٜم٤م ٟمحـ ـمٌٕم٤ًم,: اًمِمٞمخ

, يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ ورد وًمٙمـ يٙمؼم, ومال يَمؼمَّ  أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ  وسمذًمؽ ُيَٙمؼمِّ

 ٟمت٤مسمٕمف ُم٤م ٟمحـ اإلُم٤مم يمؼم وم٢مذا شُمتٌَّع, أن أطمؼ اًمًٜم٦م ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م, هذه ذم ٟمِمدد ومال

 يمثػم ذم ٟمحـ ٟم٘مقل يمام ًمإلُم٤مم, خم٤مًمٗم٦م يٕمتؼم اًمتل اًمٔم٤مهرة إُمقر ُمـ ًمٞم٧ًم ٕنف ًمٞمف؟

 اإلُم٤مم هٜم٤م ذًمؽ, ؿم٤مسمف ُم٤م أو وآومؽماش أو اًمتقرك أو اًمٞمديـ يمقوع اعم٤ًمئؾ, ُمـ

ع اًمذي اًمتٙمٌػم أُم٤م يت٤مسمع,  أو اعمقاوم٘م٦م شمٔمٝمر ُم٤م ٤موهٜم هاً  اعمّمكم ي٘مرأه إٟمام ُمٜمف ُينْمَ

 .ٟمت٤مسمٕمٝمؿ وٓ اًمًٜم٦م قمغم ٟمٌ٘مك ٟمحـ: ٟم٘مقل وًمذًمؽ هٜم٤مك اًمِم٠من هق يمام اعمخ٤مًمٗم٦م

 (  00: 08: 37/ 266/واًمٜمقر اهلدى)



 375 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ؾمجقد اًمتالوة 

 تسؾقم افتالوة فسجود هل

اُمف اًم٘مرآن طم٤مط اًم٘مرآن, ي٘مرأ  رضمؾ: افسائل  ؾمجقد آي٦م سمٞمجل ومٞمف, وي٘مرأ  ىُمدَّ

 اًمًٜم٦م؟ ُمـ هذا هؾ ًمِماملوا اًمٞمٛملم قمغم وؾَمٚمَّؿ ؾمجد شمالوة, يٕمٜمل

 .اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس ,ٓ: افشقخ

 .اًمِمامل وقمـ اًمٞمٛملم قمـ يًٚمؿ...يٕمٜمل :افسائل

 .وسمس اًمًجقد جمرد يًٚمؿ ٓ: افشقخ

 ( 00: 44: 10/ 428/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾسجدوا ادلمومون أما رـع ثم شجدة آية اإلمام ؿرأ

 وهقوا ريمع ًمًجدةا إمم وصؾ ومٚمام اىمرأ  سمًقرة اجلٝمري٦م ذم ىمرأ  إُم٤مم: اًم٤ًمئؾ

 .ؾم٤مضمديـ

 .سمٕمديـ ـمٞم٥م ٟمٕمؿ, أي :اًمِمٞمخ

 ؟اإلُم٤مم هذا ذم رأجٙمؿ وُم٤م ؟اح٠مُمقُملم صالة طمٙمؿ ومام :اًم٤ًمئؾ

 ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ح٤م : ؿمٞمًئ٤م ومٞمف أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ اإلُم٤مم هذا: اًمِمٞمخ

 آي٦م ومٞمٝم٤م وشمغم اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم يقًُم٤م ظمٓم٥م قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن صحٞمحف

 ومتٝمٞم٠م اًمًجدة آي٦م شمغم آظمرى مجٕم٦م ذم صمؿ ,ُمٕمف اًمٜم٤مس وؾمجد وؾمجد ومٜمزل ,ًجدةاًم

 اهلل إن: »قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر وم٘م٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م اجلٛمٕم٦م ذم ومٕمٚمقا  يمام ,ًمٚمًجقد اًمٜم٤مس

 وقمغم اًمّمحٞمح إثر هذا ُمـ وم٠مظمذٟم٤م هل٤م, يًجد ومل ,شٟمِم٤مء أن إٓ قمٚمٞمٜم٤م يٙمتٌٝم٤م مل

 ؾمجدة أن قمٜمف, شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر ١مُمٜملماعم أُمػم وسم٢مقمالن اًمّمح٤مسم٦م ُمـ جمٛمع

 ٓ أنف أي اًمنمقمل, احلٙمؿ هلذا سمٞم٤مًٟم٤م شمريمٝم٤م ومٝمق ؾمٜم٦م هل وإٟمام ,واضم٦ٌمً  ًمٞم٧ًم اًمتالوة

 يمام يًجد أن إومْمؾ وإٟمام ,شماله٤م يمٚمام هل٤م يًجد أن اًمًجدة آي٦م شمغم ُمـ قمغم جي٥م

 ُمقوع ذم هؿ اًمذيـ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم إومْمؾ يٙمقن ىمد وًمٙمـ ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٕمؾ



 376   ؾمجقد اًمتالوة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 إذا أىمقل ,اًمنمع حلٙمؿ سمٞم٤مًٟم٤م ومٕمٚمف ؾمٜم٦م هق ُم٤م يؽمك أن : هبؿ اًمٜم٤مس واىمتداء اًم٘مدوة

 هل٤م ينمع اًمتل أي٦م ًمتٚمؽ يًجد مل يٙمقن أن اعمٛمٙمـ ُمـ اإلُم٤مم ومٝمذا هذا قمرومٜم٤م

 ,ؾم٤مضمديـ هقوا اًمذيـ أُم٤م ,سمف اًمٔمـ طمًـ ُم٘مت٣م هذا ,اًمنمع حلٙمؿ سمٞم٤مًٟم٤م اًمًجقد

 ,صحٞمح٦م ومّمالُتؿ : ريمققمف ذم اإلُم٤مم وؿم٤مريمقا  ٤مُمقا وىم ظمٓم٠مهؿ شمداريمقا  يم٤مٟمقا  وم٢من

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا إقم٤مدُت٤م, ومٕمٚمٞمٝمؿ وإٓ

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 



 الشكر سحود كتاب





 379 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   يمت٤مب ؾمجقد اًمِمٙمر 

 افشؽر شجود مؼوظقة

 قأب رواهش ؾم٤مضمداً  ظمر سمف ين أُمر أت٤مه إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: »سمٙمرة أبك طمدي٨م

 .طمًـ .ُم٤مضمف واسمـ واًمؽمُمذى داود

 [:صواهده إيراد بعد اإلمام ؿال]

 هذه قمغم اًمقىمقف سمٕمد اًمِمٙمر ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م ذم قم٤مىمؾ يِمؽ ومال, وسم٤مجلٛمٚم٦م

 .قمٜمٝمؿ اهلل رى اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ ضمرى وىمد ٓؾمٞمام ,إطم٤مدي٨م

 ([474) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]

 افشؽر شجود ـقػقة

 قمدد ويمؿ وشمًٚمٞمؿ, شمٙمٌػم إمم حيت٤مج هؾ اًمِمٙمر ؾمجقد ٗمٞم٦ميمٞم :افسائل

 اًمًجدات؟

 ومٝمل ًمٚمّمالة, ُيِمؽمط مم٤م رء أيَّ  هل٤م ُيِمؽمط وٓ واطمدة, اًمِمٙمر ؾمجدة: اًمِمٞمخ

 يم٤مًمٓمٝم٤مرة, ذط أيَّ  ُمٜمٝمام ٕي   يِمؽمط ٓ ؾمقاء, احلٙمؿ ذم مه٤م اًمتالوة, يمًجقد

 ومقراً  ؾمجد سمٜمٕمٛم٦م ومقضمئ إذا وإٟمام ذًمؽ, وٟمحق واًمتًٚمٞمؿ, واًمتٙمٌػم اًم٘مٌٚم٦م, واؾمت٘م٤ٌمل

 شمغم إذا يمذًمؽ ًمف, ؿمٙمراً  اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ ُمـ أوٓه ُم٤م قمغم ًمف شمَٞمنَّ  سمام اهلل ومحد هق, يمام

ءً  ومقرًا, ؾمجد ؾمجدة ومٞمٝم٤م وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب ُمـ آي٦م  قمغم أو ووقء قمغم يم٤من ؾمقا

ءً  ووقء, همػم  إطمرام, شمٙمٌػمة دون اًم٘مٌٚم٦م, ُمًت٘مٌؾ همػم أو اًم٘مٌٚم٦م ُمًت٘مٌالً  يم٤من ؾمقا

 .وؾمالم شمِمٝمد ودون

 .:..(9: 31/ 97/ واًمٜمقر اهلدى)



 380   يمت٤مب ؾمجقد اًمِمٙمر  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

د ظـد هلل صؽراً  رـعتغ صالة هـاك هل  َترُسر  كعؿة جتدُّ

 كؼؿة؟ اكدؾاع أو

د قمٜمد هلل ؿمٙمراً  ريمٕمتلم صالة هٜم٤مك هؾ :افسائل  ٟم٘مٛم٦م؟ اٟمدوم٤مع أو شَمُن  ٟمٕمٛم٦م دمده

 اًمتل ٜم٘مٛم٦ماًم أو هل٤م, يًجد اًمتل اًمٜمٕمٛم٦م: ٟم٘مقل أن ُمٜم٤م يتٓمٚم٥م اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

وم٧م  اًمٜمٕمٛم٦م شمٚمؽ شمٙمقن أن يٜمٌٖمل ٟمٕمٛم٦م, اًمٜم٘مٛم٦م هذه سف ٕن هل٤م: ومٞمًجد قمٜمف ُسِ

 .ُمٕمت٤مدة همػم شمٙمقن أن قمٜمف, اهلل سومٝم٤م اًمتل اًمٜم٘مٛم٦م شمٚمؽ أو هب٤م, اهلل أوٓه اًمتل

 ؾمجدة يًجد إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م هذا ؿمٗمل, صمؿ قم٤مدي٤مً  ُمرو٤مً  ُمرض إٟم٤ًمن: ُمثالً  يٕمٜمل 

 ُمثؾ هذا ُمثؾ اًمٜم٤مس, سملم ُمٕمت٤مد همػم أُمر واًمٜم٘مٛم٦م اًمٜمٕمٛم٦م يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ؿمٙمر,

 أخٛم٧م ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم طمؾ إذا ذًمؽ يٙمقن إٟمام اخلٛمس, اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت

 أص٤مب إذا أُم٤م ي٘مٜم٧م أن ًمإلُم٤مم ُينمع طمٞمٜمئذٍ  وظمٓمقرُت٤م, وزهن٤م هل٤م ٟم٤مزًم٦م سم٤معمًٚمٛملم

 .ًمف ُي٘مٜم٧َم ٓ ومٝمذا ُمٕمت٤مد همالء ُمثالً  اعمًٚمٛملم

وم٧م اًمتل اًمٜم٘مٛم٦م أو ءشمفضم٤م اًمتل وم٤مًمٜمٕمٛم٦م وهٙمذا   همػم شمٙمقن أن يٜمٌٖمل قمٜمف ُسِ

 .ًمٚمِمٙمر يًجد ومٝمٜم٤م وسوم٤ًم, جمٞمئ٤مً  ُمٕمت٤مدة

 ريمٕمتلم؟ صالة هٜم٤مك هؾ: هق اًم١ًمال يٕمٜمل, ريمٕمتلم ويّمغمِّ  :افسائل

 .ذم ُم٤م صالة: اًمِمٞمخ

 صالة؟ ذم ُم٤م :افسائل

 .ذم ُم٤م: اًمِمٞمخ

 :..(12: 31/ 97/ واًمٜمقر اهلدى) 



 يف الهساء أحكام مو

 الةالص





 البيت يف املرأة صالة





 385 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   صالة اعمرأة ذم اًمٌٞم٧م 

 ادسجد؟ يف أم بقتفا يف تصع أن فؾؿرأة األؾضل هل

 ؟اًمٌٞم٧م ُمـ ىمري٥م اعمًجد إذا اعمًجد, أو سم٤مًمٌٞم٧م صالُت٤م أومْمؾ:  اعمرأة هؾ : افسائل

 وقمظ أو درس اعمًجد ذم يم٤من اذا إٓ سمٞمتٝم٤م, ذم شُمَّمٚمِّـل أن:  إومْمؾ: اًمِمٞمخ

ة ُمٜمف شمًتٗمٞمد  .اعمًجد ذم شُمَّمٚمِّـل أن:  إومْمؾ يّمػم ,احلٙمؿ سمٞمٜم٘مٚم٥م ومٝمقن ,اعمرأ

 إٓ اعمًجد ذم يقضمد ٓ – يٕمٜمل – أومْمؾ وم٤ٌمًمٌٞم٧م ,صالة جمرد يم٤من إذا أُم٤م 

 ,ُمًجده٤م ذم صالُت٤م ُمـ هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم هذه واحل٤مًم٦م ومّمالُت٤م ,اجلامقم٦م صالة

 .٤مهل أومْمؾ اعمًجد ذم صالُت٤م ومحٞمٜمئذٍ  وقمظ, أو درس اعمًجد ذم يم٤من إذا ُم٤م سمخالف

 (00:01:11/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 احلرم؟ يف افصالة من خر هو هل مؽة يف بقتفا يف ادرأة صالة

 ذم صالُت٤م ُمـ أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة أن احلدي٨م ذم: ومت٘مقل شم٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

ة يم٤مٟم٧م وم٢مذا اعمًجد,  احلرم؟ ذم صالُت٤م ُمـ ظمػم اًمٗمٜمدق ذم صالُت٤م ومٝمؾ ُمٙم٦م ذم اعمرأ

 طمٚم٧م, سمٚمد أي ذم يم٤مٟم٧م طمٞم٨م اعمرأة صالة أن: وهق أٓ ٤مإلجي٤مبسم ضمقايب: اًمِمٞمخ

 هل٤م أومْمؾ سمٞمتٝم٤م ذم ومّمالُت٤م اعم٘مدس, سمٞم٧م ذم أو اعمديٜم٦م ذم أو ُمٙم٦م ذم يم٤مٟم٧م وًمق طمتك

 ُمـ سم٤مًمٜمقاومؾ يتٕمٚمؼ ومٞمام ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِم٠من هق يمذًمؽ اعمًجد, ذم صالُت٤م ُمـ

 يم٤من ًمق طمتك اعمًجد, ذم سوًمٞم سمٞمتف ذم اًمٜمقاومؾ هذه يّمكم أن ًمف وم٤مٕومْمؾ اًمّمٚمقات

 :اصمٜملم ًمدًمٞمٚملم ذًمؽ احلرام: اعمًجد

 هبؿ ىم٤مم طمٞمٜمام رُمْم٤من ىمٞم٤مم ىمّم٦م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم: إول

 صمؿ اعمٕمروف, اًمتٗمّمٞمؾ قمغم واًمث٤مًمث٦م واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمٚمٞمٚم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 اًمٖم٤مومٚملم سمٕمض طمّم٥م طمتك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمرج ومام اًمراسمٕم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم اضمتٛمٕمقا 

٤ًٌم إًمٞمٝمؿ ومخرج سم٤محلّم٤ٌمء, سم٤مسمف  وقمٛمًدا هذا, ُمٙم٤مٟمٙمؿ قمكم خيػ مل إٟمف: »هلؿ وىم٤مل ُمٖمْم

ش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا  ذًمؽ, ومٕمٚم٧م
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 اعمرء صالة أومْمؾ وم٢من سمٞمقشمٙمؿ, ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقل

 ُمٓمٚمع ذم ذيمرٟم٤م يمام وهق إول, اًمدًمٞمؾ هق هذا..ٟم٤مومٚم٦م يمؾ يِمٛمؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 وم٢من سمٞمقشمٙمؿ ذم اًمٜم٤مس أُّي٤م ومّمٚمقا : »اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص آؾمتدٓل سم٤مب ُمـ أنف اجلقاب

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ضم٤مءه ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمًجد ذم ظم٤مص وهق: اًمث٤مين اًمدًمٞمؾ

 قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل اًمٌٞم٧م؟ ذم أم اعمًجد ذم اًمٜم٤مومٚم٦م أصكم هؾ: اًم١ًمال هذا يِمٌف ُم٤م فوم٠ًمخ

 اعمرء صالة وم٠مومْمؾ: ىم٤مل ٟمٕمؿ,: ىم٤مل ُمًجدي؟ ُمـ أىمرسمف ُم٤م هذا سمٞمتل أترى: »اًمًالم

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

ة اعمتٕمٚمؼ اجلقاب قمرومٜم٤م أن سمٕمد  ذم شمرد ىمد ُم٠ًمخ٦م قمـ اجلقاب سمف وأخح٘مٜم٤م سم٤معمرأ

 ومْمٞمٚم٦م ًمف سمٚمد ذم يم٤من ُمـ أن إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م, يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٜم٤مس سمٕمض سم٤مل

 ًمٚمٗمريْم٦م اعمرأة ومّمالة إىمَم, واعمًجد اًمٜمٌقي واعمًجد احلرام يم٤معمًجد ظم٤مص٦م

 شمٙمقن أن أٓ يٕمٜمل ٓ ومٞمف يٙمقن ُمٙم٤من أي ذم أو سمٞمتف ذم ًمٚمٜم٤مومٚم٦م اًمرضمؾ وصالة سمٞمتٝم٤م ذم

 ذم أو اًمٜمٌقي اعمًجد ذم أو اماحلر اعمًجد ذم هل أوصٚم٧م صاله٤م ًمق مم٤م أومْمؾ

 ذم صالة: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمام: ومٛمٕمٜمك اعمًجد,

ه مم٤م صالة سم٠مخػ هذا ُمًجدي  طمدي٨م ذم ضم٤مءش احلرام اعمًجد إٓ اعم٤ًمضمد ُمـ ؾمقا

 ُمٙم٦م ذم واًمّمالة: وهمػمه طم٤ٌمن اسمـ صحٞمح ذم أجًْم٤م صم٤مسم٧م وهق اًمّمحٞمح همػم ذم آظمر

 صالة, أخػ سمامئ٦م ومٝمل احلرام اعمًجد ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صغم إذا وم٤مًمرضمؾ صالة, أخػ سمامئ٦م

 ٟم٤مومٚم٦م صغم إذا اًمرضمؾ ًمٙمـ صالة, أخػ سمامئ٦م ومّمالُت٤م هذا اعمًجد ذم صٚم٧م إذا اعمرأة

ة سمٞمتف, ذم  وزي٤مدة, صالة أخػ سمامئ٦م ُمٜمٝمام يمؾ ومّمالة سمٞمتٝم٤م ذم ومريْمتٝم٤م صٚم٧م إذا واعمرأ

 .سمٞمتف ذم ًمٚمٜم٤مومٚم٦م اًمرضمؾ الةوص سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة شمٗمْمٞمؾ ُمٕمٜمك هذا

 .اعمذيمقر اًم١ًمال ضمقاب هذا

 (00:16:00/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 



  الصالة يف املرأة سلبا
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 افصالة يف ادرأة فباس

ة ًم٤ٌمس: افسمال  ذم اعمرأة أن ؾم١مآً, ؾم٠مخؽ اإلظمقة سمٕمض اًمّمالة ذم اعمرأ

 ُمثٚمام اًمًجقد ُمـ يدُّي٤م قمغم شمرشمٙمز اًمث٤مٟمٞم٦م, ًمٚمريمٕم٦م اًمًجقد ُمـ شم٘مقم قمٜمدُم٤م اًمّمالة

 ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ًمف ىمٚم٧م وم٠من٧م يدُّي٤م, سمٕمض شمٜمٙمِمػ اًمٜم٤ًمء ومٌٕمض ,ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقم

 هذا يّمح ٓ أو جيقز, ٓ ومٝمذا ُمٖمٓمل, داظمكم ًم٤ٌمس... وؾمٞمع ًم٤ٌمؾمٝم٤م وضمٝملم,

 اًمٚم٤ٌمس ُم٠ًمخ٦م ذم حمت٤مر ومٝمق يّمح, ومٝمذا داظمكم ًم٤ٌمس حتتف يم٤من إذا أُم٤م اًمٗمٕمؾ,

 ُمْمٌقط, هذا هؾ ـمقيؾ, يُمؿ ًمف ـمقيالً  ًم٤ٌمؾم٤مً  يٙمقن كماًمداظم اًمٚم٤ٌمس.. اًمداظمكم,

 اًمداظمكم؟ سم٤مًمٚم٤ٌمس اعم٘مّمقد هق ُم٤م أو

 ُم٤م ٓسمًلم اًمٜم٤ًمء يٙمقٟمقا  ُمق أوٌط, هق ُم٤م هٜم٤مك ًمٙمـ ُمْمٌقط, أظمل ي٤م: افشقخ

 أن وإُم٤م َوٞمِّ٘م٦م شمٙمقن أن إُم٤م إيمامم هذه أيمامم, هل٤م اًمدؿمداؿم٦م أو سم٤مًم٘مٛمٞمص يًٛمك

 .َوٞمِّ٘م٦م يم٤مٟم٧م ًمق مم٤م أيمثر ؾمٞمٜمٙمِمػ وؾمٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا وؾمٞمٕم٦م, شمٙمقن

ق ومٜمحـ: وًمذًمؽ ٝم٤م ىمٛمٞمّمٝم٤م أو اًمدؿمداؿم٦م يٙمقن أن سملم ُٟمَٗمرِّ  ومال َوٞمِّؼ, يُمٛمه

 يم٤من إذا أُم٤م شمٜمٝمض, وهل ذراقمٞمٝم٤م, أؾمٗمؾ ُمـ أو ُمٕمّمٛمٝم٤م ُمـ رء ئمٝمر أن ييه٤م

 ٓزم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل يٜمٌٖمل, ُم٤م هذا ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمؿ ومتقؾمٞمع واؾمٕم٤ًم, اًمُٙمؿ

 .َْمٞمِّؼُمُ  شمتخذ

 (00:  24:  38/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 (00:  36:  42/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

  ؟ؿصر بثوب أو جوارب، بدون افصالة فؾؿرأة جيوز هل

 ,ضمقارب سمدون ًمٚمّمالة ًمٚمج٤مُمع شمذه٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم أؾمت٤مذٟم٤م :افسائل

 .ضمقارب دون ُمـ سمٞمّمٚمقا 

 .سم٤مـمٚم٦م صالة ضمقارب سمدون ؿسمٞمتٝم ذم صالُتؿ ذهٌقا, ُم٤م أو ذهٌقا  ؾمقاء هـ: اًمِمٞمخ
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 ؟اًمٌٞم٧م ذم طمتك : افسائل

 ؟سم٤معمًجد سم٤مًمؽ ومام ,اًمٌٞم٧م ذم طمتك: اًمِمٞمخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك : افسائل

 .وإي٤مك: افشقخ

 ؟يمٚمٝم٤م رضمٚمٞمٜمٝم٤م شمٖمٓمل وًمق:  آخر شائل

 ذيٚمٝمـ, سمٞمجروا ٟم٤ًمء اًمٞمقم قمٜمدك ذم ُم٤م ؟رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أهن٤م شمتّمقر يمٞمػ: اًمِمٞمخ

 .صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ,ه٤مي ه٤مًمّمقرة شمّمقرت ًمق ًمٙمـ

 ومْمٗم٤مو٦م اًمٕم٤ٌمي٦م طَم٤مـمَّف:  ُمثالً  اشمٖمٓم٧م إذا أُم٤م ,أىمداُمٝم٤م ُمٙمِمقوم٦م أهن٤م واًم٘مْمٞم٦م 

 صٚم٧م إذا اعمرأة, ُمـ ٟمريده ٟمحـ اًمذي هق هذا رضمٚمٞمٝم٤م, شُمَٖمٓمِّل أهن٤م سمحٞم٨م ,وـمقيٚم٦م

 .اعمًجد ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم

 .اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمقضمقد همػم اًمٞمقم اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس إؾمػ ُمع ًمٙمـ 

 ؟أؾمت٤مذ شمًؽم اجلقارب ,ـمٞم٥م : افسائل

 ,اًمٕمْمق طمجؿ شمًؽم ٓ ًمٙمٜمٝم٤م, اًمٌنمة ًمقن شمًؽم ,شمًؽم وٓ شمًؽم اجلقارب: اًمِمٞمخ

 ػيِم ٓ أن: – اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  – اًمرضم٤مل ذم ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذوط ومٛمـ وًمذًمؽ

د ٓش  يّمػ ٓ»  , اًمٌنمة ًمقن قمـ يٙمِمػ ٓ:  يٕمٜملش  يِمػ ٓ»  ,يّمػ وٓ  ومال ,ُيـَحدِّ

د وٓ يِمػ ٓ: اًمّمٗمتلم هب٤مشملم اشمَّّمػ إذا إٓ ذقمٞم٤مً  اًمثقب نيٙمق  .ُيـَحدِّ

 ؟شمّمػ اجلراسم٤مت ,ـمٞم٥م : افسائل

ؿ ,ىمٓمٕم٤مً : اًمِمٞمخ  .شُمـَحجِّ

 ؟اًمّمالة ذم شمًؽم يمٞمػ ,ـمٞم٥م : افسائل

ٚم٧م ,شمًؽم وٓ شمًؽم ,شمًؽم اًمقىم٧م ُمع: اًمِمٞمخ  .شمًؽم وٓ شمًؽم يمٞمػ ًمؽ ووَمّمَّ

 ؟اًمّمالة ذم اجلقارب ٚمٌسشم أن قمٚمٞمٝم٤م اعمرأة:  يٕمٜمل : افسائل
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 ْْمَٗم٤مضومَ  سمًت٤مر ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م:  – أىمقل أزال وُم٤م – ىمٚم٧م أن٤م: اًمِمٞمخ

 .سيح يمالُمل ,شمًؽم وٓ ومتًؽم اجلقارب أُم٤م ,واؾمع

 ؟اجلقارب:  إطمقط : افسائل

 ؾمقاء اًم٘مدُملم, يٖمٓمل ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا ,]....[ ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

 .ًم٧ًٌم ٤مُم أو اجلقارب ًم٧ًٌم

 اجلقارب ,ًمٚمٌنمة وصػ ومٞمف وٓ حتجٞمؿ, ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمًؽم:  واعم٘مّمقد 

, ُمٜمٝمـ ومقق صمقب سمدون  ومالسمد ,يم٤مذم همػم وهذا اًمٌنمة ًمقن سمٞمًؽموا ًمٙمـ سمٞمحجٛمقا

 .واحلجؿ اًمٚمقن يًؽم أن اًمثقب ُمـ

 ؟اًمٌمء هبذا قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ًمٙمـ ,اًمّمالة إلسمٓم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ,أؾمت٤مذٟم٤م : افسائل

َـّ  وشم٤ًمهٚمـ قُمٚمِّٛمـ وم٢مذا ,سمٞمتٕمٚمٛمقا  قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ,إيف: اًمِمٞمخ  ؟سم٤مـمٚم٦م ومّمالُُت

 ( 00:03:32/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افصالة؟ يف وطفره ادرأة ؿدم باضن طفور بغ ؾرق هـاك هل

ة ىمدم سم٤مـمـ فمٝمقر سملم ومرق هٜم٤مك هؾ: افسائل   ؟اًمّمالة ذم وفمٝمره اعمرأ

 سم٤مـمـ اًمٔم٤مهر يم٤من إذا أُم٤م اًمٕمقرة, ُمـ ومٝمق اًم٘مدُملم فم٤مهر فمٝمر إذا: افشقخ

ٌِّٝم٧م إذا ًمٙمـ ذًمؽ, ذم رء وٓ صحٞمح٦م, وم٤مًمّمالة اًم٘مدُملم,   .أجْم٤مً  شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م ُٟم

ة أن ي٘م٤مل هؾ] :افسائل   .؟[صالُت٤م شمٌٓمؾ اًمْمٞمؼ سم٤مجلقرب صٚم٧م ًمق اعمرأ

ءً  َوٞمِّ٘م٤مً  اًمثقب يم٤من إذا احل٘مٞم٘م٦م: افشقخ ة, أو ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾمقا  ومٝمذه اعمرأ

 .وحتٙمٞمٛمف قمٜمده اًمقىمقف يٛمٙمـ ٟمّم٤مً  ٤مومٞمٝم أضمد مل ُم٠ًمخ٦م

 همػم اًمثقب هذا يم٤من ًمق يمام ُمٗمتٜم٤مً  يم٤من إن اًمتحجٞمؿ, صقرة إمم ُيٜمَْٔمر: أىمقل ًمٙمـ 

 يًؽم ضمقرب اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمام يم٤من وإن اعمٗم٘مقد, اًمثقب طمٙمؿ ومٜمُٕمٓمٞمف ُمقضمقد,

 ومتٜم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس اجلقرسملم, ُمقضمقد همػم يم٤من ًمق يمام ومتٜم٦م, ذًمؽ ذم ُئمٝمر ٓ اًم٘مدُملم



 392   ًم٤مس اعمرأة ذم اًمّمالة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 اًمٗمتٜم٦م, يقضمد ٓ دام ُم٤م سم٤مـمٚم٦م, اًمّمالة سم٠من هذه واحل٤مًم٦م أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ومام ؼمى,يم

  .اهلل ؿم٤مء إن واوح اجلقاب وأفمـ

ىمقن ٓ اإلظمقة سمٕمض :افسائل  اًمٕمقرة إن: ي٘مقًمقن يٕمٜمل وقمقرة؟ قمقرة سملم ُيَٗمرِّ

  اًمتٗمريؼ؟ ًمٜم٤م شمٌلّم  أن ٟمريد وهٜم٤م يمذًمؽ؟ أو اًمٜمحر أو اًم٘مدم ذم اعمَُٖمٚمَّٔم٦م

ؿ سمثقب ُمًتقر يمقٟمف طمٞم٨م ُمـ ضم٤مء شمٗمري٘مل أن٤م ٓ,: خافشق  ٓ وم٘مط, ٓ أو ُُمـَحجِّ

 .اًمٙمِمػ طمٞم٨م ُمـ

ة: اًمٙمالم سم٠مقمٞمد أن٤م  ؽُم  ضمقرسم٤مً  شمٚمٌس اُمرأ ًْ  ُمش أظمرى واُمرأة ىمدُمٝم٤م, فم٤مهر شَم

 قمغم يٕمض اًمذي اًمٓمقيؾ اجلقرب هذا رء, أي أو اجلالسمٞم٦م أو اًم٘مٛمٞمص ٓسم٦ًم

ة إومم, اًمّمقرة إن: ىم٤مئؾ ي٘مقل هؾ رء, ٓسم٦ًم ُم٤م يم٤مٟم٧م ًمق اًمٗمخذيـ,  اًمتل اعمرأ

 ومخذه٤م ُمٜمٝم٤م ئمٝمر اًمتل يمٝمذه سم٤مجلقرب, سم٠مجش؟ اعمَُحّجؿ ىمدُمٝم٤م, ُمٜمٝم٤م ئمٝمر وم٘مط

ؿ  .ىمّمدشمف اًمذي هذا اإلومت٤من؟ ذم يًتقي٤من هؾ سم٤مجلقرب اعمَُحجَّ

 قمقرة هذه أنف اًم٘مدُملم, طم٤مومٞم٦م ضمقارب, سمدون صٚم٧م ًمق إٟمف: أىمقل أن ُأريد ُم٤م 

  .اهلل ؿم٤مء إن اًمٗمرق ًمؽ فمٝمر! رء أي ٞمٝم٤مقمٚم ُم٤م ُُمـَخّٗمٗم٦م

  اإلصمؿ؟ ذم يتٕمٚمؼ ومٞمام أؾم٠مل أن٤م :افسائل

 طم٤مل يمؾ قمغم اإلصمؿ ُمقضمقد سم٤مإلصمؿ, ُمتٕمٚم٘م٤مً  ص٤مر أن.. يم٤من ُم٤م ؾم١ماًمؽ: افشقخ

٦م اًمّمالة سمٓمالن ذم يم٤من اًم١ًمال اًمّمالة, ذم   .ٟمٕمؿ اًمّمالة, وِصحَّ

  َيِِمػ, ٓ يٕمٜمل ضمقرب اجلقرب, وشمٚمٌس اعمرأة ظمرضم٧م إذا أن :افسائل

ؿ اجلقرب أن ُمٕمروف   ٓ؟ وإٓ سمف ُمًٛمقح ظمروج هذا يِمػ, ٓ وًمٙمـ ُيـَحجِّ

  .ُمًٛمقح ُمش ٓ,: افشقخ

  شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا :افسائل

 ٓسم٦ًم يم٤مٟم٧م ؾمقاء اًم٘مدُملم, فم٤مهر ُيَٖمٓمِّل طمتك اجلٚم٤ٌمب اًمثقب شُمٓمِٞمؾ: افشقخ

  .ًم٦ًٌم ُم٤م أو ضمقرب
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  .طمرج وومٞمف صٕم٥م هذا :افسائل

ؽْمة قمغم شمٕمقدوا ُم٤م اًمِّكم اًمٜم٤ًمء قمغم طمرج هذا: افشقخ ًُ  ٟمحـ ًمٙمـ ,واحِلِْمَٛم٦م اًم

ُٝمُٝمـ   .ٟمٕمؿ. ُٟمقضمِّ

  آصمٛم٦م؟ اًم٘مدم فمٝمرت إذا :افسائل

  .شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك ؿمق ضمدًا, همري٥م ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ,: افشقخ

  اجلقرب؟ شمٚمٌس أؾمت٤مذٟم٤م, :افسائل

 ًّمٚمذيـا اًمنمـملم ذم ُمٕمٜم٤م شمٙمقن أن إُم٤م أن٧م اجلقرب, شمٚمٌس أقمرف أن٤م: افشقخ

ّٓ  ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذط أنف اعمًٚمٛم٦م, اعمرأة طمج٤مب ذم ذطمٜم٤ممه٤م  وٓ َيِِمػ أ

 ٓ؟ وإُم٤م هٙمذا, ٟمٔمـ يمام ُمٕمٜم٤م شمٙمقن أن إُم٤م َيِّمػ,

  أن؟ ضمديدة ُم٠ًمخ٦م ومٝمل أظمرى يم٤مٟم٧م وإن ُمٜمتٝمل, وم٤معمقوقع إومم يم٤مٟم٧م وم٢من 

  ومٝمٛم٧م؟ ُم٤م أن٤م ويٛمٙمـ يٜمتف مل وًمٙمٜمف إومم, هل ٓ, :افسائل

  اٟمتٝمك؟ ُم٤م واًمٚمِّـل اٟمتٝمك, اًمٚمِّـل أجش شمٗمْمؾ,: افشقخ

  َيِّمػ؟ وٓ َيِِمػ ٓ جي٥م أنف إومم, ُمع أن٤م :افسائل

 يّمػ؟ ٓ وإٓ يّمػ اجلقرب هذا ـمٞم٥م,: افشقخ

  .اًم٘مدم طمجؿ :افسائل

  .أضمٌتٜمل ُم٤م: افشقخ

  .يّمػ :افسائل

 .إُمر اٟمتٝمك ـمٞم٥م,: افشقخ

  .ومتٜم٦م ٞمفوم ُم٤م أؾمت٤مذٟم٤م شم٘مدُم٧م ُم٤م ًمٙمـ :افسائل

 ٓ طمٜمٞمام احلٙمؿ؟ ٟمٗمًخ اًمتٕمٌػم صح إن ُمتك ٟمحـ أظمل ي٤م قمٚمٞمش ُم٤م: افشقخ

ٚمِّٛمقا : »شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ومٛمقىمٗمٜم٤م اًمٜمص, ضم٤مء إذا إُم٤م ٟمص, ًمديٜم٤م يقضمد ًَ  ,ششمًٚمٞمامً  وُي

ة ُُمٚمزم اًمٜمص أن شمٕمرف وم٠من٧م   ٓ؟ وإٓ  صح ىَمَدُمٞمٝم٤م, شمًؽم سم٠من ًمٚمٛمرأ
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  .ٟمٕمؿ :افسائل

 اًمّمالة, سمٓمالن أو اًمّمالة صح٦م ذم اًم١ًمال ضم٤مء ح٤م وًمٙمـ ـمٞم٥م,: افشقخ

 إًمٞمٝم٤م, ُمْمٓمر أن٤م ًمٙمـ ومٚمًٗم٦م, أؾمٛمٞمف أن أتحرج ُم٤م اًمٚمِّـل اًمتٗمّمٞمؾ سمذًمؽ أن٤م ضمئ٧م

 إمم ُمقوققمٝم٤م ُمـ ٟمٜم٘مٚمٝم٤م ٓ اًمٗمٚمًٗم٦م: هذه ًمٙمـ هبذا, ٓ و هبذا ٓ ٟمص قمٜمدي ُم٤م ٕن

ة ي٠مُمر اًمذي اًمٍميح اًمٜمص ُمّم٤مدُم٦م َّٓ  اعمرأ  ومام ىمدُمٞمٝم٤م, فم٤مهر طمتك سمدهن٤م, ُمـ ئمٝمر سم٠م

 .وّص٤موم٤مً  وٓ ؿَمّٗم٤موم٤مً  يٙمقن وأّٓـ ؾم٤مسماًل, اًمثقب يٙمقن أن وضمقب ذم ُمٕمٜم٤م أن٧م دام

ؿ َيِّمػ اجلقرب أن هق اًمذي اًمثقب هذا: وم٢مذاً    ويٙمقن جيقز, ومال ُيـَحجِّ

  .آصمامً  ص٤مطمٌف

ة, شمٚمًٌف اًمذي احلذاء أؾمت٤مذي :افسائل ؿ ومٝمق فمٝمر إذا اعمرأ  أؾمت٤مذي أجْم٤ًم؟ ُيـَحجِّ

 ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن اًمٌح٨م, هذا ذم وآؾمتٗم٤ًمرات إؾمئٚم٦م ثرٟمٙم ٟمحـ

  يمٌػماً؟ اظمتالوم٤مً  اًمٕمٚمؿ ـمالب

  .اهلل ؿم٤مء إن ظمػماً : افشقخ

  .ٟمٕمؿ أي :افسائل

  آظمتالف؟ طمج٦م ؿُمق: افشقخ

 اعمرأة سم٠من اًمٙمٌػم, احلرج ٟمٚمٛمس أن أنف آظمتالف, هذا طمج٦م يٕمٜمل :افسائل

  .ذراقم٤مً  أو ؿمؼماً, َيـُجر صمقهب٤م شُمـَخّٚمـل

  .هذا يمالُمل ُمش شم٘مقل ىمد وإٓ شمٕم٤مرض, يٕمٜمل أن٧م: افشقخ

  .يمالُمل ٓ, :افسائل

 ومٚمُتٓمِؾ: ىم٤مل ؾم٤مىمٝم٤م, يٜمٙمِمػ إذاً : »ىم٤مًم٧م احلدي٨م, شمٕم٤مرض أن أن٧م: افشقخ

, طمرج هذا ,شيزدن وٓ ذراقم٤مً  ومٚمُتٓمؾ: ىم٤مل ريح, شم٠ميت ىمد: ىم٤مًم٧م ؿمؼماً,  وُمثٚمؽ سملمِّ

 !هذا ي٘مقل

  .ئمٝمر  اًم٘مدم أن ٟم٤ًمئٜم٤م يمؾ قاىمعاًم :افسائل
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 قمغم ٟم٤مؿمئ٤مت ه١مٓء ٟم٤ًمؤٟم٤م ُمرسمٞم٤مت, ُمش اًمٞمقم, سمٜم٤مت ٟم٤ًمؤٟم٤م ًمٙمـ: افشقخ

 .اًمًٚمٗمٞم٦م اًمدقمقة

 اًمتزام قمغم أطمًـ هل سم٤مًمتل وٟمحٛمٚمٝمؿ اًمرقم٤مي٦م, طمؼ ٟمرقم٤مهؿ ٟمحـ وًمذًمؽ 

 صمؿ احلج٤مز إمم زم ُأتٞمح٧م ؾمٗمرة أول أنًك, ومٚمـ ي٘مقًمقن يمام أنَس  إن أن٤م اًمنميٕم٦م,

 ُم٤م ُمثؾ ُمزومتف, هل ُم٤م اًمكم اًمٓمرىم٤مت, ذم ذيقهلـ َيـْجُررن اًمٜم٤ًمء أرى يمٜم٧م ض,اًمري٤م

 شمثػم يم٤مٟم٧م ,أوروسم٤م سمالد ُمثؾ إٓ ـمرق هل٤م ُمثٞمؾ ٓ اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمًٕمقدي٦م ذم أن شمروه٤م

 اسمٕمدوا: ًمٚمرضم٤مل ي٘مقل اجلر طم٤مل وًم٤ًمن ؿمؼماً, ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ جمرور اًمذيؾ ٕنف اًمٖم٤ٌمر:

 ؾمٓمح ُمع شم٘مري٤ٌمً  إُم٤مم إُم٤مم, ُمـ ًمٞمس ظمٚمػ ـُم اجلر هذا ًمٙمـ ومٕماًل, قمٜم٤م,

ره, أن٧م اًّمكم احل٘مٞم٘م٦م احلرج هذا أن٧م, شمتّمقر طمرج أي ذم ُم٤م ومحٞمٜمئذٍ  إرض,  شُمَّمقِّ

ر هذا رشمف, وُم٤م ًمؽ ُصقِّ  .ًمؽ صقر شَمَّمقَّ

ر :افسائل   .زم ُصقِّ

  .أيمٞمد.. .:افشقخ

 ًم٤ًمطم٦ما سمف ُمِمٞم٧م ومٚمام ًمزوضمتل, وأخًٌتف[ ـمقيالً  ضمٚم٤ٌمسًم٤م أظمذت] :افسائل

  .شم٘مع يم٤مدت

  احلٌؾ؟ قمغم يٛمٌم سم٤مًمِّكم رأجؽ ؿمق: افشقخ

ّٓ  اًمٜمٕمؾ :افسائل   حيجؿ؟ أ

ؿ اجلقرب اجلقرب, همػم ىمْمٞم٦م ًمف اًمٜمٕمؾ أظمل ي٤م ٓ,: افشقخ  اًم٘مدم ًمؽ ُيـَحجِّ

 .آظمره إمم ىمٓمع وًمف خت٤مريؿ ًمف اًمٜمٕمؾ مت٤مُم٤ًم,

 َهالَّ  ٤ًم,ٟمٔمري إُمقر شمٕم٤مًم٩م أن٧م همػمك, ُمثؾ -ُم١ماظمذة وٓ- أن٧م ؿمقف: ذًمؽ ُمع 

 اجلٚم٤ٌمب ٓزم أنف آٟمٗم٤ًم, ٟمحـ ٟمخٚمص يمام أو ,ذع ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يمام اًمذيؾ شُمٓمٞمؾ ح٤م اعمرأة

 ُّيٛمٜم٤م قم٤مد ُم٤م سم٤مًمٜمٕمؾ, أو سم٤مجلقرب, ُمٙمًٞم٦م هل طم٤مومٞم٦م, هل سمٕمدهـ اًم٘مدُملم, فم٤مهر يًؽم

 سمٕمض طمتك اًمًالم, قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمٜم٤ًمء يٛمٙمـ شمٕمرف أن٧م يمٚمف, اعمقوقع هذا

  ٓ؟ وإٓ صحٞمح اجلٚم٤ٌمب, حت٧م ؿمٞمئ٤مً  يٚمًٌقا  يم٤مٟمقا  ُم٤م اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت
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  .ٟمٕمؿ :افسائل

 اًمٜم٤ًمء وًمٙمـ ضمالسمٞم٦م, وٓسمس ًم٤ٌمس ٓسمس أن رضمؾ أن٤م ًم٤ٌمس, ذم ُم٤م: افشقخ

  .رء يمؾ اٟمتٝمك ه٤مجلٚم٤ٌمب, و ه٤مجلالسمٞم٦م يٚمًٌقا  ظمٗم٤مف يم٤مٟمقا  اًمزُم٤من ذًمؽ ذم

ة ُمـ اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضم٤مء ًمذًمؽ  ذم ُم٤م هذا ىمٝم٤م,ؾم٤م قمـ ومتٙمِمػ ريح شم٠ميت: اعمرأ

 .سم٤مجلقرب سم٠مجش, ُُمَٖمٓمَّك اًم٤ًمق ٕنف اًم٤ًمق: قمـ يمِمػ

 يٓمٚمـ أن هبـ, اًمٕمٜم٤مي٦م ُمـ وضمؾ قمز اهلل أُمرٟم٤م ويمام ٟم٤ًمءٟم٤م, ٟمحٛمل ح٤م ومٜمحـ 

 اًمتٕمٌػم, صح إذا ُُمـَجْقَرسم٦م طم٤مومٞم٦م, ُمِمٙمٚم٦م ذم ُم٤م اًمنمقمل, إُمر ُيـَحّ٘مؼ ُم٤م سم٘مدر ذيٚمٝمـ

 أهقن ُمتٜمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا يٕمٜمل ُمًتقر, ؾمٞمٙمقن يمٚمف هذا ٕن يٛمٜمع: قم٤مد ُم٤م ُمتٜمٕمٚم٦م

  ُمتجقرسم٦م؟ وإٓ قمٜمدك

  .أهقن ُمتٜمٕمٚم٦م :افسائل

 طم٤مومٞم٦م؟ يم٤مٟم٧م إذا وإٓ أهقن, ُمتجقرسم٦م يم٤مٟم٧م إذا: افشقخ

  .ُُمَتَجْقِرسم٦م :افسائل

  اًم٥ًٌم؟ ُم٤م ذًمؽ, ذم إٟمٙم٤مر وٓ طم٤مومٞم٤مت, يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسمٞم٤مت: إذاً  ـمٞم٥م,: افشقخ

  .اجلٚم٤ٌمب ـمقل :افسائل

ٌِّ٘مف هبذا قمٚمٞمٜم٤م إذاً  ٚم٤ٌمب,اجل ـمقل: افشقخ  .ورمح٦م سمرومؼ يٜمٌٖمل يمام ٟم٤ًمئٜم٤م, ذم وُٟمَٓم

  ضمقارب؟ شمٚمٌس ضمقارب شمٚمٌس دام ُم٤مش ؾمقىمٝمـ شمٌدو» ؾمٚمٛم٦م أم ظَمِِمٞمَتْف ُم٤م :افسائل

 قمٙم٧ًم أن ذًمؽ؟ سمقضمقب شم٘مقل هؾ ًمٙمـ ؾمٚمٞمؿ, هذا ـمٞم٥م,: افشقخ

  ُم٤مذا؟ وضمقب اعمقوقع,

  ُم٤مذا؟ وضمقب :افسائل

  .سملماجلقر ًمٌس وضمقب: افشقخ

  .اجلقرسملم سمٚمٌس أىمقل ُم٤م :افسائل
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  ...أىمقل أن٤م ؾم١ماًمؽ؟ ُم٤م: إذاً : افشقخ

  شمٕمٜمل؟ ُم٤مذا

 اجلٚم٤ٌمب, هذا ذيؾ وَيـُجر مت٤مُم٤ًم, اًم٘مدُملم ُيَٖمٓمِّل اجلٚم٤ٌمب يم٤من إذا أىمقل :افسائل

 ُمـ ظمقف ذم ُم٤م ُمقضمقدات, اجلقرسملم يم٤من إذا ًمٙمـ اجلقرسملم, ًمٌس إمم طم٤مضم٦م ومال

  اًم٤ًمق؟ فمٝمقر

 ًمٚم٤ًمق, اًمٙم٤مد اجلقرب هؾ: ؾم١مآً  أؾم٠مخؽ أن٤م أن اهلل, ٤محمؽؾم: افشقخ

  ٚم٤ٌمب؟اجل ُم٘م٤مم ي٘مقم

  .ؿمٞمخ ي٤م ٓ, :افسائل

  ٓ؟ وإٓ ًمؽ ووح اعمقوقع, اٟمتٝمك: إذاً : افشقخ

 .زم ووح :افسائل

  .  ٟمٌٖمل ُم٤م ذًمؽ هلل احلٛمد: إذاً : افشقخ

 ( ... :.: 54/  12/  واًمٜمقر اهلدى)

 افؼدمغ مؽشوؾة ادرأة صالة حؽم

ة :مداخؾة  صالُت٤م؟ طمٙمؿ اًم٘مدُملم, ُمٙمِمقوم٦م شُمَّمٚمِّـل اُمرأ

 ذًمؽ ًمثٌقت ىمدُمٞمٝم٤م: ًمٔمٝمقر ؾم٤مسمٖم٤مً  شمٚمٌس أن شمًؽم, أن ٓسمد أنف أرى أن٤م: افشقخ

ـُ  فمٝمر إن أُم٤م اعم١مُمٜملم, أُمٝم٤مت سمٕمض قمـ  سم٠مس ومال ُمثاًل, ؾم٤مضمدة وهل ىَمَدُِمٝم٤م سم٤مـم

 .ؾَمؽْمه ُمـ ٓسمد اًم٘مدم فم٤مهر أُم٤م سمذًمؽ,

ٌُْٓمؾ شمٙمِمٗمٝم٤م أن شمٕمٛمدت وم٢مذا :مداخؾة  اًمّمالة؟ شَم

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ» ُم٘مٌقًم٦م, همػم وم٤مًمّمالة شمٕمٛمدت, إذا: افشقخ



 398   ًم٤مس اعمرأة ذم اًمّمالة  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 افصالة يف ادرأة ؿدم طفور

 ؟اًمّمالة ذم ىمدُم٤مه٤م ئمٝمر أن جيقز هؾ :افسمال

 أُم٤م يٕمٜمل, اًمًجقد أثٜم٤مء ذم ومٌغم, اًم٘مدُملم سم٤مـمـ أُم٤م ومال, ىمدُم٤مه٤م أُم٤م: افشقخ

 .شمٖمٓمٞمٝمام أن سمد ومال لماًم٘مدُم فم٤مهر

 ( ..: 35:  22/   43/   واًمٜمقر اهلدى) 

 افصالة يف ادرأة رجل تغطقة

 ومٞمف؟ احلد ُم٤م اًمّمالة, ذم اعمرأة رضمؾ شمٖمٓمٞم٦م قمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداخؾة

 سم٤مـمـ اٟمٙمِمػ وم٢مذا ًمٚم٘مدُملم, ؾم٤مشمراً  ؾم٤مسمٖم٤مً  ىمٛمٞمّم٤مً  شمٚمٌس أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م إذا: افشقخ

 فم٤مهر قمـ يم٤مؿمٗم٤مً  صمقهب٤م يٙمقن أن أُم٤م ذًمؽ, قمٜمد سم٠مس ومال ُمثالً  اًمًجقد أثٜم٤مء ذم ىمدُمٝم٤م

 أُمر وسمذًمؽ قمقرة, اعمرأة ىَمَدُِمل أن اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ اًمّمحٞمح ٕن جيقز: ٓ ومٝمذا ىمدُمٞمٝم٤م,

 شم٠ميت ىمد أنف اًم١ًمال ذًمؽ ضم٤مء وح٤م اًمٙمٕمٌلم, ومقق ُمـ ؿمؼماً  صمقهب٤م شُمٓمِٞمؾ أن اعمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .قمٚمٞمف شمزيد وٓ ذرقم٤ًم, يٙمقن وم٤معمجٛمقع ,شآظمر ؿمؼماً  شمزيد: »ىم٤مل ومتٙمِمػ ريح

ـَ  َوٓ﴿: شم٘مقل اًمتل اًمٙمريٛم٦م أي٦م يٌلم ضمداً  واوح دًمٞمؾ يمٚمف هذا  سْم  َيْيِ

َـّ  ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠َِمْرضُمٚمِِٝم َـّ  ُِم  قمـ قم٤ٌمرة يم٤مٟم٧م اًمزيٜم٦م هذه ٕن :[31:اًمٜمقر] ﴾ِزيٜمَتِِٝم

: أي واؾمٕملم يم٤مٟم٤م إذا حتتٝمام ُم٤م إمم أو اًمٙمٕمٌلم ي٤ًموي ُم٤م إمم شمٜمزل اًمتل اخلالظمٞمؾ

 .سم٤مًمثقب ذًمؽ يًؽم

 (00:  38:  36/ 603/واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼدمغ مؽشوؾة ادرأة صالة

٦م ًمٞم٧ًم يٕمٜمل ُمٙمِمقوم٤مت, وىمدُم٤مه٤م صٚم٧م اُمرأة طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة  ؟ضمقارب سًٓم

 .شمّمح ٓ: افشقخ



 399 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ًم٤ٌمس اعمرأة ذم اًمّمالة 

 .شُمِٕمٞمده٤م أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م يٕمٜمل :مداخؾة

 .ٟمٕمؿ: افشقخ

 ( 00 : 34:  24/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 افصالة يف فؾؿرأة افؼدمغ ـشف

ة اًم٘مدُملم يمِمػ طمٙمؿ ُم٤م :مداخؾة  اًمّمالة؟ ذم ًمٚمٛمرأ

ة إذا: افشقخ  أثٜم٤مء ذم صمؿ ىمدُمٞمٝم٤م, ًمٔمٝمقر ؾم٤مشمر ؾم٤مسمغ صمقب ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م اعمرأ

 .ذًمؽ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس ومال ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ فمٝمر وؾمجقده٤م ريمققمٝم٤م

 همػم ومّمالشُمـٝم٤م ىمدُمٝم٤م, فم٤مهر ومٞمٔمٝمر ـمقيؾ, ؾم٤مسمغ سمثقب شُمَّمٚمِّـل ٓ يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م 

 .صحٞمح٦م

 

 ( 01: 07: 10/ 732/ واًمٜمقر اهلدى) 

  ؿصر بثوب أو جوارب بدون افصالة فؾؿرأة جيوز هل

 ,ضمقارب سمدون ًمٚمّمالة ًمٚمج٤مُمع شمذه٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم أؾمت٤مذٟم٤م, :افسائل

 .ضمقارب دون ُمـ سمٞمّمٚمقا 

َـّ : افشقخ  .سم٤مـمٚم٦م صالة اربضمق سمدون سمٞمتٝمؿ ذم صالُُتؿ ذهٌقا, ُم٤م أو ذهٌقا  ؾمقاء ُه

 ؟اًمٌٞم٧م ذم طمتك :افسائل

 ؟سم٤معمًجد سم٤مًمؽ ومام ,اًمٌٞم٧م ذم طمتك: افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :افسائل

 .وإي٤مك: افشقخ
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 ؟يمٚمٝم٤م رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل وًمق: آخر شائل

 سمٞمجروا ٟم٤ًمء اًمٞمقم قمٜمدك ذم ُم٤م ؟رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أهن٤م شمتّمقر يمٞمػ: افشقخ

 ُمٙمِمقوم٦م أهن٤م واًم٘مْمٞم٦م ,ح٦مصحٞم وم٤مًمّمالة ,ه٤مي ه٤مًمّمقرة شمّمقرت ًمق ًمٙمـ ,ذيٚمٝمـ

 شُمَٖمٓمِّل أهن٤م سمحٞم٨م ,وـمقيٚم٦م ومْمٗم٤مو٦م اًمٕم٤ٌمي٦م طم٤مـمَّف: ُمثالً  شمٖمٓم٧م إذا أُم٤م ,أىمداُمٝم٤م

ة ُمـ ٟمريده ٟمحـ اًمذي هق هذا رضمٚمٞمٝم٤م,  ًمٙمـ ,اعمًجد ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا اعمرأ

 .اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمقضمقد همػم اًمٞمقم اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس إؾمػ ُمع

 ؟ت٤مذأؾم شمًؽم اجلقارب ,ـمٞم٥م :افسائل

 ,اًمٕمْمق طمجؿ شمًؽم ٓ ًمٙمٜمٝم٤م, اًمٌنمة ًمقن شمًؽم ,شمًؽم وٓ شمًؽم اجلقارب: افشقخ

 يِمػ ٓ أن: – اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  – اًمرضم٤مل ذم ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذوط ومٛمـ وًمذًمؽ

د ٓش يّمػ ٓ» , اًمٌنمة ًمقن قمـ يٙمِمػ ٓ: يٕمٜملش يِمػ ٓ» ,يِّمػ وٓ  ومال ,حيدِّ

د وٓ يِمػ ٓ اًمّمٗمتلم هب٤مشملم اشمّمػ إذا إٓ ذقمٞم٤مً  اًمثقب يٙمقن  .حيدِّ

 ؟شمّمػ اجلراسم٤مت ,ـمٞم٥م :افسائل

ؿ ,ىمٓمٕم٤مً : افشقخ  .حتجِّ

 ؟اًمّمالة ذم شمًؽم يمٞمػ ,ـمٞم٥م :افسائل

 .شمًؽم وٓ شمًؽم يمٞمػ ًمؽ وومّمٚم٧م ,شمًؽم وٓ شمًؽم ,شمًؽم اًمقىم٧م ُمع: افشقخ

ة: يٕمٜمل :افسائل  ؟اًمّمالة ذم اجلقارب شمٚمٌس أن قمٚمٞمٝم٤م اعمرأ

 ٤مضومْمٗم سم٤ًمشمر ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م: – أىمقل أزال وُم٤م – ىمٚم٧م أن٤م: افشقخ

 .سيح يمالُمل ,شمًؽم وٓ ومتًؽم اجلقارب أُم٤م ,واؾمع

 ؟اجلقارب: إطمقط :افسائل

 ؾمقاء اًم٘مدُملم, يٖمٓمِّل ـمقيؾ صمقهُب٤م يم٤من إذا ,]....[ ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا: افشقخ

 ومٞمف وٓ حتجٞمؿ ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمًؽم: واعم٘مّمقد ,ًم٧ًٌم ُم٤م أو اجلقارب ًم٧ًٌم

, ُمٜمٝمـ ومقق صمقب سمدون اجلقارب ,ًمٚمٌنمة وصػ  ًمقن سمٞمًؽموا ًمٙمـ سمٞمحجٛمقا
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 .واحلجؿ اًمٚمقن يًؽم أن اًمثقب ُمـ ومالسمد ,يم٤مٍف  همػم وهذا اًمٌنمة,

 ؟اًمٌمء هبذا قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ًمٙمـ ,اًمّمالة إلسمٓم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ,أؾمت٤مذٟم٤م :افسائل

 ؟سم٤مـمٚم٦م ُتـومّمال وشم٤ًمهٚمـ قُمٚمِّٛمـ وم٢مذا ,سمٞمتٕمٚمٛمقا  قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ,إيف: افشقخ

 ( 00:03:32/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افؼدمغ مؽشوؾة ادرأة صالة

ة :مداخؾة  صالُت٤م؟ طمٙمؿ اًم٘مدُملم, ُمٙمِمقوم٦م شُمَّمٚمِّـل اُمرأ

 ذًمؽ ًمثٌقت ىمدُمٞمٝم٤م: ًمٔمٝمقر ؾم٤مسمٖم٤مً  شمٚمٌس أن شمًؽم أن ٓسمد أنف أرى أن٤م: افشقخ

 سم٠مس الوم ُمثالً  ؾم٤مضمدة وهل ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ فمٝمر إن أُم٤م اعم١مُمٜملم, أُمٝم٤مت سمٕمض قمـ

 .ؾَمؽْمه ُمـ ٓسمد اًم٘مدم فم٤مهر أُم٤م سمذًمؽ,

دت وم٢مذا :مداخؾة  اًمّمالة؟ شمٌٓمؾ شمٙمِمٗمٝم٤م أن شَمَٕمٛمَّ

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ» ُم٘مٌقًم٦م, همػم وم٤مًمّمالة شَمَٕمّٛمدت, إذا: افشقخ

 (..: 54:  38/ 23/ واًمٜمقر اهلدى)

 افصالة يف ادرأة أؿدام طفور

 ؟اًمّمالة ذم اعمرأة ىمدُم٤م ئمٝمر أن جيقز هؾ :افسمال

 .ومٌغم اًم٘مدُملم سم٤مـمـ أُم٤م ومال, ىمدُم٤مه٤م أُم٤م: افشقخ

 ..هق اًمذي اًم٘مدم سم٤مـمـ :افسمال

 .شمٖمٓمٞمٝمام أن سمد ومال اًم٘مدُملم فم٤مهر أُم٤م يٕمٜمل, اًمًجقد أثٜم٤مء ذم: افشقخ

  (..: 35:  22/   43/   واًمٜمقر اهلدى) 
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  ؿصر بثوب أو جوارب بدون افصالة فؾؿرأة جيوز هل

 ,ضمقارب سمدون ًمٚمّمالة ًمٚمج٤مُمع شمذه٥م اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم ٟم٤م,أؾمت٤مذ :افسائل

 .ضمقارب دون ُمـ سمٞمّمٚمقا 

َـّ : افشقخ  .سم٤مـمٚم٦م صالة ضمقارب سمدون سمٞمتٝمؿ ذم صالُُتؿ ذهٌقا, ُم٤م أو ذهٌقا  ؾمقاء ُه

 ؟اًمٌٞم٧م ذم طمتك :افسائل

 ؟سم٤معمًجد سم٤مًمؽ ومام ,اًمٌٞم٧م ذم طمتك: افشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :افسائل

 .وإي٤مك: افشقخ

 ؟يمٚمٝم٤م رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل وًمق: آخر شائل

 سمٞمجروا ٟم٤ًمء اًمٞمقم قمٜمدك ذم ُم٤م ؟رضمٚمٞمٝم٤م شمٖمٓمل أهن٤م شمتّمقر يمٞمػ: افشقخ

 ُمٙمِمقوم٦م أهن٤م واًم٘مْمٞم٦م ,صحٞمح٦م وم٤مًمّمالة ,ه٤مي ه٤مًمّمقرة شمّمقرت ًمق ًمٙمـ ,ذيٚمٝمـ

 شُمَٖمٓمِّل أهن٤م سمحٞم٨م ,وـمقيٚم٦م ومْمٗم٤مو٦م اًمٕم٤ٌمي٦م طم٤مـمَّف: ُمثالً  شمٖمٓم٧م إذا أُم٤م ,أىمداُمٝم٤م

ة ُمـ ٟمريده ـٟمح اًمذي هق هذا رضمٚمٞمٝم٤م,  ًمٙمـ ,اعمًجد ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم صٚم٧م إذا اعمرأ

 .اًمٜم٤ًمء قمٜمد ُمقضمقد همػم اًمٞمقم اًمٓمقيؾ اًمٚم٤ٌمس إؾمػ ُمع

 ؟أؾمت٤مذ شمًؽم اجلقارب ,ـمٞم٥م :افسائل

 ,اًمٕمْمق طمجؿ شمًؽم ٓ ًمٙمٜمٝم٤م, اًمٌنمة ًمقن شمًؽم ,شمًؽم وٓ شمًؽم اجلقارب: افشقخ

 يِمػ ٓ أن: – اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  – اًمرضم٤مل ذم ًمٚمٕمقرة اًم٤ًمشمر اًمثقب ذوط ومٛمـ وًمذًمؽ

د ٓش يّمػ ٓ» , اًمٌنمة ًمقن قمـ يٙمِمػ ٓ: يٕمٜملش يِمػ ٓ» ,يِّمػ وٓ  ومال ,حيدِّ

د وٓ يِمػ ٓ اًمّمٗمتلم هب٤مشملم اشمّمػ إذا إٓ ذقمٞم٤مً  اًمثقب يٙمقن  .حيدِّ

 ؟شمّمػ اجلراسم٤مت ,ـمٞم٥م :افسائل

ؿ ,ىمٓمٕم٤مً : افشقخ  .حتجِّ
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 ؟اًمّمالة ذم شمًؽم يمٞمػ ,ـمٞم٥م :افسائل

 .شمًؽم وٓ شمًؽم يمٞمػ ًمؽ وومّمٚم٧م ,شمًؽم وٓ شمًؽم ,شمًؽم اًمقىم٧م ُمع: افشقخ

ة: يٕمٜمل :افسائل  ؟اًمّمالة ذم اجلقارب شمٚمٌس أن قمٚمٞمٝم٤م اعمرأ

 ٤مضومْمٗم سم٤ًمشمر ىمدُمٞمٝم٤م شمًؽم أن قمٚمٞمٝم٤م: – أىمقل أزال وُم٤م – ىمٚم٧م أن٤م: افشقخ

 .سيح يمالُمل ,شمًؽم وٓ ومتًؽم اجلقارب أُم٤م ,واؾمع

 ؟اجلقارب: إطمقط :افسائل

 ؾمقاء اًم٘مدُملم, يٖمٓمِّل ـمقيؾ صمقهُب٤م يم٤من إذا ,]....[ ـمقيؾ صمقهب٤م يم٤من إذا :افشقخ

 ومٞمف وٓ حتجٞمؿ ومٞمف ًمٞمس اًمذي اًمًؽم: واعم٘مّمقد ,ًم٧ًٌم ُم٤م أو اجلقارب ًم٧ًٌم

, ُمٜمٝمـ ومقق صمقب سمدون اجلقارب ,ًمٚمٌنمة وصػ  ًمقن سمٞمًؽموا ًمٙمـ سمٞمحجٛمقا

 .جؿواحل اًمٚمقن يًؽم أن اًمثقب ُمـ ومالسمد ,يم٤مٍف  همػم وهذا اًمٌنمة,

 اًمٌمء؟ هبذا قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ًمٙمـ ,اًمّمالة إلسمٓم٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ,أؾمت٤مذٟم٤م :افسائل

 سم٤مـمٚم٦م؟ ومّمالُتـ وشم٤ًمهٚمـ قُمٚمِّٛمـ وم٢مذا ,سمٞمتٕمٚمٛمقا  قمٚمؿ قمٜمدهؿ ُم٤م ,إيف: افشقخ

 ( 00:03:32/  4/  واًمٜمقر اهلدى) 

 شسمها؟ جيب افصالة يف ظورة ادرأة ؿدمي تعتز هل

ة ىمدُمل شمٕمتؼم هؾ :ُمداظمٚم٦م  ؾمؽممه٤م؟ جي٥م اًمّمالة ذم ةقمقر اعمرأ

سمف: اًمِمٞمخ ة, ىمدُمل ذم اصمٜملم ىمقًملم ًمٚمٕمٚمامء أن: ضمقا  وهق قمقرة, أهنام: أطمدمه٤م اعمرأ

ة ىمدُمل أن دًمٞمؾ أُم٤م ُمرضمقح, وهق سمٕمقرة ًمٞم٤ًم أهنام: وأظمر اًمّمحٞمح,  قمقرة اعمرأ

ـَ  َوٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمـ ُم٠مظمقذ ومذًمؽ سْم َـّ  َيْيِ ـْ  ِٗملمَ خُيْ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  سم٠ِمَْرضُمٚمِِٝم  ُِم

َـّ   ذًمؽ وُم٤م أرضمٚمٝمـ يٖمٓملم يمـ اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤ًمء أن سيح ٟمص ومٝمذا [31:اًمٜمقر] ﴾ِزيٜمَتِِٝم

٤َم َي٤م﴿ :وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف سمٕمٛمقم سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٜمٝمؿ دم٤موب  إٓ ِله  َأُّيه َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌَّ ِٕ 

  َوسَمٜم٤َمشمَِؽ 
ِ
٤مء ًَ
َـّ  ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ ضَمالسمِٞمٌِ  ُِم  هق واجلٚم٤ٌمب [59:إطمزاب] ﴾ِٝم
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ة شمٚم٘مٞمٝم٤م اًمتل يم٤مًمٕم٤ٌمءة هق اًمذي اًمثقب  طمتك سمدهن٤م مجٞمع هب٤م ومتٖمٓمل رأؾمٝم٤م قمغم اعمرأ

٤ًٌم شمٕم٤ممم ىم٤مل ًمذًمؽ رضمٚمٞمٝم٤م,  ومٝمـ اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمِمٞمٓم٤من يداظمٚمٝم٤م ىمد سمؾ ىمقًمف, ذم ُمرهم

 سم٠مرضمٚمٝمـ ييسمـ سم٠من ًمٌٕمْمٝمـ يقؾمقس ىمد اًمِمٞمٓم٤من وًمٙمـ أرضمٚمٝمـ يٖمٓملم

 دًمٞماًل  إظمرى أي٦م ُمع إومم أي٦م ومٙم٤مٟم٧م ظمالظمٞمٚمٝمـ, صقت ٤ملاًمرضم ًمٞمًٛمٕمـ

ة ىمدُمل أن قمغم واوًح٤م  ذم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء سمام ذًمؽ وشم٠ميمد ُمٓمٚمً٘م٤م, قمقرة اعمرأ

ة أن وهمػمه داود أيب ؾمٜمـ : أي درقًم٤م, قمٚمٞمٝم٤م شمٚم٘مل أن ومٕمٚمٞمٝم٤م شمّمكم ىم٤مُم٧م إذا اعمرأ

 .ىمدُمٞمٝم٤م فمٝمقر يٖمٓمل واؾمًٕم٤م ىمٛمٞمًّم٤م

 ًم٘مدُمٞمٝم٤م, اعمرأة ؾمؽم وضمقب ُمـ أي٦م دًم٧م ح٤م ُم١ميمًدا احلدي٨م اهذ يم٤من هٜم٤م وُمـ

ة ُمـ سمدر إذا يت٤ًمُمح ىمد أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ  ىمدُمٝم٤م سم٤مـمـ ُمـ رء صالُت٤م أثٜم٤مء ذم اعمرأ

ًٓ  ؾمؽمه ومٞمج٥م اًم٘مدم فم٤مهر أُم٤م  .إدًم٦م ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م إقمام

 (00:12:44/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 فضقِّؼةا ادالبس يف ادرأة صالة

 اًمْمٞم٘م٦م؟ اعمالسمس ذم شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ! ؿمٞمخ ي٤م :افسمال

 ٓ أنف اعم٘مّمقد يم٤من إن أُم٤م ومتّمح, اًمّمح٦م سمٞمجقز اعم٘مّمقد يم٤من إذا: افشقخ

 .اًم٠ٌمس يمؾ ومٕمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ ذم قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس

 (..: 34:  16/   43/   واًمٜمقر اهلدى)  

 افؼظي افؾباس تؾبس ال من صالة

ة :مداخؾة  ؟,اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس شمٚمٌس ٓ ًمٙمٜمٝم٤م  اًمديٜمٞم٦م واضم٤ٌمُت٤م ٞمعمج شم١مدي اُمرأ

  صالُت٤م؟ طمٙمؿ ومام

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام.. .:افشقخ ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  وَمَٛم ـْ ﴿ [7:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره ظَمػْمًا  َذرَّ  َوَُم

ةٍ  ُِمْثَ٘م٤مَل  َيْٕمَٛمْؾ  ا  َذرَّ  .[8:اًمزًمزًم٦م] ﴾َيَره َذًّ
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 ُم٘مٌقًم٦م, صالُت٤م يم٤مٟم٧م أي اًمنمقمٞم٦م, ةاًمًؽم وُُمَتًؽمة سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .اعمجٚمس أول ذم ذيمرٟم٤م يمام صالشمف, اعمزء اًمرضمؾ ذًمؽ يمّمالة وًمٞم٧ًم

ضمٝم٤م ُم٘مٌقًم٦م, صحٞمح٦م شمٙمقن ومّمالُت٤م   هق اًمنمقمل, اًمٚم٤ٌمس ًم٤ٌمؾمٝم٤م وقمدم وشَمؼَمه

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم قمٚمٞمف ؾمُتح٤مؾم٥م إصمؿ ؿمؽ سمال

 قمٜمد اًمنمقمل ج٤مباحل حيتجٌـ ٓ اًماليت اًمٜم٤ًمء أهمٚم٥م أن اقمت٘م٤مدي ذم أن٤م ًمٙمـ

 اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس يٚمًٌـ أهنـ أتّمقر ٓ اًمٜمًقة هذه أهمٚم٥م دورهـ, ُمـ ظمروضمٝمـ

َر  أنف اًمِمٞمٓم٤من, ـمٌٞمٕم٦م هذه ٕن سمٞمقُتـ: ذم اًمّمالة إمم َيُ٘مْٛمـ طمٞمٜمام سم٤مح٤مئ٦م, ُم٤مئ٦م  جَيُ

ة ُيَزيِّـ هق سم٤مًمتدرج, اًمنمع خم٤مًمٗم٦م إمم -أنثك أو يم٤من ذيمراً - اإلٟم٤ًمن  ذم شمّمكم أن ًمٚمٛمرأ

 .رطمٞمؿ همٗمقر واهلل ذًمؽ ذم قمٚمٞمٝم٤م سم٠مس ٓ ظمرضم٧م إذا ًمٙمـ ُمًتقرة, سمٞمتٝم٤م

 أهن٤م سمٞمتٝم٤م ذم اًمّمالة إمم ىم٤مُم٧م إذا أهن٤م ؾمٞمحٛمٚمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من سم٠من اعمرأة شمِمٕمر ٓ ًمٙمـ

 .اًمنمقمٞم٦م اًمًؽمة شمتًؽم ٓ

 ئمٝمر إُم٤م رء, ىمدُمٝم٤م ُمـ ومٞمٔمٝمر ىمّمػم, سمدهن٤م يًؽم اًمذي وصمقهب٤م شمّمكم ىمد: ُمثالً  

ؿ ٤ٌمؾم٤مً ًم شمٚمٌس أن وإُم٤م سمنمُت٤م  اهلل ذع ذم جيقز ٓ إُمريـ ويمؾ سمنمُت٤م, ُيـَحجِّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 (.1:  20:  42/   75/   واًمٜمقر اهلدى)

 مخار بدون ادرأة صالة حؽم

 وًمٞمس اًمقاضم٤ٌمت ُمـ ـمٌٕم٤مً  اًمٕمقرة ؾمؽم أن اًمٕمٚمؿ, ـمٚم٦ٌم سمٕمض ي٘مقل ىمد :مداخؾة

ة وم٢من: قمٚمٞمف وسمٜم٤مءً  اًمنموط, ُمـ  صحٞمح٦م, صالشُمـٝم٤م مخ٤مر سمدون شُمَّمٚمِّـل اًمتل اعمرأ

 ظمػماً؟ اهلل ضمزاك اًمٙمالم هذا صح٦م ُمدى ُم٤م وم٘مط, ي٠مثامن وًمٙمٜمٝمام قمري٤مٟم٤ًم, اًمرضمؾ أو

 أخٞمس ـمٌٕم٤ًم, اًمرأس همٓم٤مء هق اعم٘مّمقد اًم١ًمال, ذم اعمذيمقر اخلامر: افشقخ

 ش.سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ي٘مقل اًمرؾمقل يمذًمؽ؟

ة سم٠من سيح ٟمص ومٝمذا   وضمف ومام هل٤م, صالة ٓ قمقرُت٤م ُمـ ءر سمدا إذا اعمرأ
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 ...إذاً  اًم١ًمال

 ...أم واطمدة ُمرة شمٌٓمؾ اًمّمالة أطمٞم٤مٟم٤مً : يٕمٜمل :مداخؾة

 ٟمٗمٝمؿ؟ ُم٤مذا اهلل, ي٘مٌؾ ٓ: افشقخ

 اًمّمح٦م قمدم ُمٜمٝم٤م شمٚمزم ٓش ي٘مٌؾ ٓ» سم٠منف ؿمٞمخٜم٤م, ي٤م سمٕمْمٝمؿ أضم٤مب... :مداخؾة

 .اإلضمزاء وقمدم

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م: افشقخ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رؾمقًمٜم٤م قمـ وردت أطم٤مدي٨م ضسمٕم أهنؿ سمدًمٞمؾ :مداخؾة

وم٤ًم, أتك ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٘مقًمف ي٘مٌؾ, ٓ ًمٗمظ ومٞمٝم٤م  صالة ًمف شم٘مٌؾ ٓ قمرا

 .صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم اًمّمالة أن يدل ٓ هذا: هٜم٤م ىم٤مًمقا ش   يقُم٤مً  أرسمٕملم

 صحٞمح٦م؟ اًمّمالة هذه أن اًمدًمٞمؾ هق ُم٤مش يقُم٤مً  أرسمٕملم صالة ًمف شم٘مٌؾ ٓ» ٟمٕمؿ,

اف إمم ذه٥م عمـ: ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م اًمدًمٞمؾ :ةمداخؾ , ٓ: قَمرَّ  ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس شمّمؾِّ

 .سم٤مـمٚم٦م أهن٤م: ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ

ٌَؾ ٓ صغم إذا: ُمٕمٜم٤مه٤م احلدي٨م؟ ُمٕمٜمك هٞمؽ هق أيمؼم, اهلل: افشقخ  صالشمف, شُمْ٘م

 .شمّمؾ ٓ أنف: ُمٕمٜم٤مه ُمش

 .شم٘مٌؾ ٓ ومٝمل إذًا, :مداخؾة

 .اًمرؾمقل ىم٤مل ُم٤م همػم قمٜمٝم٤م سمٜم٘مقل ُمش... .شم٘مٌؾ ٓ: افشقخ

 .صحٞمح٦م همػم يمٚمٛم٦م: يٕمٜمل :مداخؾة

 .ـمٌٕم٤مً  صحٞمح٦م, همػم: افشقخ

 .صحٞمح٦م همػم: ًمف ٟم٘مقل ؾم٠مخٜم٤م وإذا :مداخؾة

 إٓ ٟم١موًمف سمٞمجقز ُم٤م اًمٜمص, سمٜم١مول ح٤م ٟمحـ اٟمتٌف, ؿمقف أؾمت٤مذ ي٤م: يٕمٜمل: افشقخ

 .ًمألواُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمثٚمام سمدًمٞمؾ



 407 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ًم٤ٌمس اعمرأة ذم اًمّمالة 

 ُمـ سمد ومال ًمٚمقضمقب, ًمٞمس هذا ىمٚمٜم٤م إذا اًمقضمقب, ومٞمٝم٤م إصؾ وم٤مٕواُمر 

 سمدٟم٤م اًمّمالة سمٌٓمالن احلٙمؿ ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس ُم٤م, ٟمص   ذم اًمّمالة شُمْ٘مٌؾ ٓ: ٟم٘مقل ح٤م اًمدًمٞمؾ,

 .اًمدًمٞمؾ

 إول سم٤مًمٜمص اإليامن وسملم سمف اإليامن سملم ومجٕمٜم٤م سمٛم٘متْم٤مه, ىمٚمٜم٤م اًمدًمٞمؾ ُوضِمد إذا 

 اًمٓمريؼ؟ هق هذا أخٞمس أظمر, سم٤مًمٜمص شم٠موًمٜم٤مه اًمذي

 اًمرؾمقل ىمقل أن قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م ُمٜمٙمريـ, ٟمٙمـ مل ؾم٤مئٚملم ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ 

 سم٤مـمٚم٦م, صالُت٤م إٟمف يٕمٜمل ٓ: أيش سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 أىمقل أزال ٓ اًمدًمٞمؾ, هق ُم٤م: ىم٤مئالً  أصٌٕمل راومٕم٤مً  أن٤م سم٘مٞم٧م اًمث٤مين, سم٤محلدي٨م أن٧م أتٞم٧م

 .اًمدًمٞمؾ أتك ُم٤م هٙمذا,

ة إن: قلأىم زًم٧م ٓ وأن٤م :مداخؾة  .سم٤مـمٚم٦م صالُت٤م مخ٤مر دون َصٚم٧َّم إذا اعمرأ

ٌَْٝم٦م هذه: أىمقل أن٤م وًمٙمـ  قمك ُمـ ـمرطمٝم٤م اًمُِم  قمٚمٞمف اًمرؾمقل هٜم٤م اًمٙمالم, هذا ادَّ

 أتك ُمـ: »ىم٤مل وهٜم٤مش سمخامر إٓ طم٤مئض صالة اهلل ي٘مٌؾ ٓ: »ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة

وم٤مً  ٌَؾ ٓ قمرا  .شيقُم٤مً  أرسمٕملم صالشمف ًمف شُمْ٘م

قمك ومٛمـ سم٤مـمٚم٦م, صالشمف: أي شم٘مٌؾ ٓ: افشقخ  .اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ظمالف ادَّ

  (01:  01: 27/ 135/ واًمٜمقر اهلدى) 

 افذراع بادية ادرأة صؾت إذا

 صحٞمح٦م؟ صالُُت٤م اًمذراع, سم٤مدي٦م شمّمكم واطمدة هذه: افشقخ

 .صحٞمح٦م هل ُم٤م ٓ, :مداخؾة

 (00:  06: 32/   168/  واًمٜمقر اهلدى)





 متفرقة مسائل





 411 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 جافسة افسقارة داخل ؾرضفا صعت أن فؾؿرأة يصح هل

 ظذر دون

ة :افسائل  دون هل٤م جيقز هؾ اًمًٞم٤مرة, داظمؾ ضم٤مًم٦ًم وهل ومروٝم٤م َصٚم٧َّم اُمرأ

 ُمؼمر؟ أو قمذر

 . جيقز ٓ ٓ,: اًمِمٞمخ

 . وشُمَّمٚمِّـل اًمًٞم٤مرة ُمـ شمٜمزل ُمٜمٝم٤م ُيٓمٚم٥م يٕمٜمل جيقز, ٓ: افسائل

 .يم٤مُمؾ وؾمجقد وريمقع سم٘مٞم٤مم ٟمٕمؿ,: اًمِمٞمخ

 ( 00:  31: 55/   564/  واًمٜمقر اهلدى) 

 افـساء صالة ـقػقة

ش ُأَصٚمِّـل رأجتٛمقين يمام صٚمهقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل هٜم٤م ي٠ًمل :مداخؾة

 أطم٤مدي٨م هٜم٤مًمؽ ورد وهؾ اًمٜم٤ًمء؟ دون اًمرضم٤مل خيص احلدي٨م هبذا اعمٕمٜمك هذا هؾ

 اًمٜم٤ًمء؟ صالة يمٞمٗمٞم٦م شُمٌلم أظمرى

 رأجتٛمقين, يمام صٚمقا  ,واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قم٤مم احلدي٨م هذا اجلقاب: افشقخ

 أو سمْمٛمػم اًمًٜم٦م ذم أو اًم٘مرآن ذم ظمٓم٤مب وأيه  اعم١مُمٜملم, جلٛمٞمع ظمٓم٤مب صّٚمقا 

ر سمخٓم٤مب الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿ اعم١مُمٜملم, ُمع اعم١مُمٜم٤مت يِمٛمؾ ومٝمق ُُمَذيمَّ  َوآشُمقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ   ًمٙمـ اًمزيم٤مة, آشملم اًمّمالة أىمٛمـ اًمٜم٤ًمء أراد ًمق ُمذيمر, ظمٓم٤مب هذا [43:اًمٌ٘مرة]﴾اًمزَّ

 .اًمٜم٤ًمء وهق أٓ أظمر اجلٜمس يدظمؾ اخلٓم٤مب قمٛمقم ذم

 أن طمٞم٨م ُمـش أصكم رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘مقًمف وًمذًمؽ

 أدري ٓ وم٢مين ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ, قمٜمل ظمذوا: »ملسو هيلع هللا ىلص يم٘مقًمف ومٝمق أجْم٤ًم, اًمٜم٤ًمء يِمٛمؾ قمٛمقُمف

 اًمٜم٤ًمء ومٞمف دظمؾ يٕمٜملش ُمٜم٤مؾمٙمٙمؿ قمٜمل ظمذوا: »إذاً ش هذا قم٤مُمل سمٕمد أخ٘م٤ميمؿ ٓ ًمٕمكم



٤مئؾ ُمتٗمرىم٦م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    412   ُم

 .رضم٤مليم٤مًم

 اعمًتثٜمٞم٤مت, سمٕمض يقضمد احل٩م ذم اؾمُتثٜمل, ُم٤م إٓ يم٤مًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء وَمَح٩مه  وًمذًمؽ 

 .إـمالىم٤مً  اؾمتثٜم٤مء ومال اًمّمالة ذم أُم٤م

 ُأخٗم٧م أن ىمٌؾ ذًمؽ وؾم٠مذيمر سم٤مضمتٝم٤مد, صدرت آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض هٜم٤مك: ي٘م٤مل 

 .اًمرضم٤مل دون سم٤مًمٜم٤ًمء اعمتٕمٚم٘م٦م آؾمتثٜم٤مءات سمٕمض إمم اًمٜمٔمر ُأخٗم٧م أن سمٕمد اًمٜمٔمر

ٜم٤م: ُمثالً   َـّ ﴿: ىم٤مل وضمؾ قمز َرسمه ِجدَ  ًَمَتْدظُمُٚم ًْ ُ  ؿَم٤مءَ  إِنْ  احْلََرامَ  اعْمَ ٚمِِّ٘ملمَ  آُِمٜملِمَ  اّللَّ  حُمَ

ـَ  ُرُءوؾَمُٙمؿْ  ي ِ  اًمٜم٤ًمء؟ ومٞمف يدظمؾ هؾ ًمٙمـ قم٤مم, ظمٓم٤مب هذا أجْم٤مً  [27:اًمٗمتح] ﴾َوُُمَ٘مٍمِّ

 اًمت٘مّمػم ٚمٞمٝمـقم إٟمام طمٚمؼ, اًمٜم٤ًمء قمغم ًمٞمس أنف اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ٕنف ح٤مذا؟ ٓ, اجلقاب

ة شم٘مص  ومٞمف اًمٜم٤ًمء اٟمٗمّمٚم٧م طمٙمؿ هذا شمتحٚمؾ, وسمذًمؽ زوائده٤م ُمـ رء ؿمٕمره٤م اعمرأ

 .رءوؾمٝمـ حيٚم٘مـ أن هلـ جيقز ومال اًمرضم٤مل, قمـ

 ُُّيٛمٚمقٟمف اًمٜم٤مس أيمثر ٕن شمٕمرومقه: أن ضمداً  رضوري طمٙمؿ وهذا: ُمثالً  ذًمؽ ُمـ 

ـل أن وهق حيجقن, طمٞمٜمام  يٗمٞمض طمٞمٜمام زدًمٗم٦م,اعم ذم ُمزدًمٗم٦م أو قمروم٦م صٌح احل٤مج ُيَّمٚمِّ

 شم٠مظمػم, مجع واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم هٜم٤مك وجيٛمٕمقن اعمزدًمٗم٦م, إمم قمروم٤مت ُمـ اًمٜم٤مس

ـقا  طمتك هٜم٤مك يٌ٘مقا  أن ُمٜمف أوضم٥م وًمٙمـ واضم٥م, اًمٌٞم٤مت وهذا هٜم٤مك وي٤ٌمشمقن  ُيَّمٚمه

 سمٕمد ُمـ اًمٌٞم٤مت ريمـ, اعمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة اعمزدًمٗم٦م, ذم أي مجع, ذم اًمٗمجر

 وًمذًمؽ.. ريمـ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة أُم٤م واضم٥م, اعمزدًمٗم٦م إمم قمروم٤مت ُمـ اإلوم٤مو٦م

 وم٤مشمٜمل ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م ـمل, ضمٌؾ ُمـ ضمئ٧م أن٤م: »ًمف وم٘م٤مل رضمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ح٤م

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ٓ, أم طمجف صح هؾ ي٠ًمخفش ه٤مهٜم٤م إًمٞمؽ ضمئ٧م طمتك

 ُمٕمٜم٤م, هذه شمٜم٤مصال سم٘مقًمف ويِمػم ُمزدًمٗم٦م, ذم أيش مجع ذم ُمٕمٜم٤م هذه صالشمٜم٤م صغم ُمـ»

 شَمؿَّ  وم٘مد هن٤مر, أو ًمٞمؾ ُمـ ؾم٤مقم٦م قمروم٦م ذم وىمػ ىمد ذًمؽ ىمٌؾ ويم٤من» اًمٗمجر, صالة أي

 ش.ٟمًٙمف وىم٣م طمجف,

 ذم اًمٌٞم٤مت اًمقاضم٥م.. أظمر ُمـ أوضم٥م أطمدمه٤م اصمٜملم أُمريـ ُمـ سمد ٓ: إذاً  

 .ريمـ ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر وصالة اًمّمٌح, إمم ُمزدًمٗم٦م

 طمدي٨م ُمـ صح وم٘مد ٓ, أجْم٤مً  ٤ًمء؟اًمٜم يِمٛمؾ أجْم٤مً  قم٤مم, احلٙمؿ هذا هؾ ًمٙمـ 



 413 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

َٕمٗم٦م ًمٚمٜم٤ًمء أذن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ  ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن وًمٚمْمَّ

 .اًمٚمٞمؾ ٟمّمػ سمٕمد اعمزدًمٗم٦م

 جي٥م ٓ أي اًمٚمٞمؾ, ٟمّمػ سمٕمد ُمزدًمٗم٦م ُمـ يٜمٓمٚم٘مـ أن هلـ جيقز اًمٜم٤ًمء: إذاً  

 .ُمزدًمٗم٦م ذم اًمٗمجر صالة قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أومم سم٤مب وُمـ اًمٌٞم٤مت, قمٚمٞمٝمـ

 يًتثـ مل اًمّمالة, إمم قُمْدٟم٤م احل٩م ُمٜم٤مؾمؽ سمٕمض ذم آؾمتثٜم٤مء هذا قمرومٜم٤م إذا 

 .ًمٚمٜم٤ًمءش ُأَصٚمِّـل رأجتٛمقين يمام صٚمقا : »ىمقًمف قمٛمقم ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 إن: ي٘مقًمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض إٟمام اًمرضم٤مل, يمّمالة مت٤مُم٤مً  هل اًمٜم٤ًمء صالة: وم٢مذاً  

 ح٤مذا هٙمذا, شمٜمْم٤مم وإٟمام إسمٓمٝم٤م قمـ ٤مقمْمده شمرومع ٓ شُمـَج٤مذم, ٓ ؾمجدت إذا اعمرأة

 اجلٚم٤ٌمب سمؾ احلج٤مب, قمـ اًمٜم٤ًمء وٟٓمٍماف اًمزُم٤من ًمٗم٤ًمد ذًمؽ هٙمذا؟ ىم٤مًمقا 

 أهن٤م وًمق ُمًتقرة يم٤مٟم٧م اعمًجد ذم ومٞمف َصٚم٧َّم إذا اًمذي اًمقاؾمع, اًمٗمْمٗم٤مض اًمنمقمل

 اجلٚم٤ٌمب ذم اًمٜم٤ًمء سمٕمض شم٤ًمهؾ اًمٕمٚمامء سمٕمُض  وضَمد ح٤َّم إسمٓمٝم٤م, قمـ قمْمده٤م ضم٤موم٧م

 .ؾمجقده٤م ذم شمٜمْمؿ أن هل٤م إومْمؾ: ىم٤مًمقا 

ٞم٤ًّم َرسمهَؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر أن ٟمٕمت٘مد سمؾ ٟمرى ٟمحـ ًمٙمـ 
ًِ  ﴾َٟم

ٜم٤م [64:ُمريؿ]  سَملمَّ  واًمذي ,ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف إمم اًمٙم٤مُمؾ اإلؾمالم هبذا أوطمك اًمذي وضمؾ قمز َرسمه

 اعمح٤مرضات سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرٟم٤م يمام سمتٌٚمٞمٖمف, وضمؾ قمز اهلل أُمره ُم٤م يمؾ ًمٚمٜم٤مس

ٞم٤ًّم َرسمهَؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ احل٩م ذم ومٕمؾ يمام اًمّمالة ذم سمحٙمؿ اًمٜم٤ًمء خيص مل اًم٤ًمسم٘م٦م,
ًِ  ﴾َٟم

 .[64:ُمريؿ]

ٌَٞمَّٜمٝم٤م اًمّمالة ذم ًمٚمٜم٤ًمء ظمّمقصٞم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق   ذم ومٕمؾ يمام اهلل قمـ اهلل رؾمقل ًم

 ًمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٕمْمٝمؿ يذيمره٤م اًمتل اخلّمقصٞم٦م هذه ُمـ رء ومال يٗمٕمؾ, مل وم٢مذ احل٩م,

 طمٞم٨م ُمـ اًمٜم٤ًمء, سمٕمض ومٞمف وىمٕم٧م ظمٓم٠م يٕم٤مجلقا  أن أرادوا يم٤مٟمقا  وإذا ن,اًمزُم٤م آظمر

 اخلٓم٠م هذا يٕم٤مًم٩م ومال..! ذقمٞم٤مً  ًمٞمس سمٞمقُتـ ُمـ ظمرضمـ إذا ًم٤ٌمؾمٝمـ أو ضمٚم٤ٌمهبـ أن

 .آظمر سمخٓم٠م اخلٓم٠م ُيٕم٤مًم٩م وٓ ُيّْمَٚمح أن ومٞمج٥م ظمٓم٠م هذا آظمر, سمخٓم٠م

: ىم٤مل اًمرؾمقل أن ُمع اًمرضم٤مل, جي٤مذم يمام دم٤مومقا  ٓ: ي٘م٤مل أن أظمر؟ اخلٓم٠م هق ُم٤م 

 وإٟمام رء, ذم اإلؾمالم ُمـ ًمٞمس هذا سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ومٛمٕم٤مجل٦م أصكم, رأجتٛمقين يمام صٚمقا 
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 ٟمقاس أبق ىم٤مل ُم٤مذا ٟمقاس, أيب ُمذه٥م قمغم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت سمٕمض ذم أىمقل يمام ُمٕم٤مجل٦م هل

 يم٤من ؟..آظمره إمم وو اجلقاري, وخي٤مًمط اخلٛمر يٕم٤مىمر يم٤من سم٠منف اعمٕمروف, اح٤مضمـ

  اخلٓم٠م هذا ومٛمٕم٤مجل٦م داء, وم٤مخلٓم٠م اًمداء, هل يم٤مٟم٧م ًمتلسم٤م وداوين: ي٘مقل
ٍ
 هذا آظمر سمداء

 .إؾمالُمٞم٤مً  جيقز ٓ

ٌَّف وإٟمام   ٟمٌٞمٝمـ سم٘مقل قمٚمٛمٝمـ ُمع اعم٤ًمضمد ذم اًمّمالة قمغم حيرصـ اًماليت اًمٜمًقة شُمٜمَ

 ش.هلـ ظمػم وسمٞمقُتـ: »ملسو هيلع هللا ىلص

 هٜم٤مك ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م, حيّمٚمـ أن ُيردن قمٚمٛمٞم٦م ًمٗم٤مئدة اعمًجد إمم احلْمقر آصمرن وم٢مذا 

 اعم٤ًمضمد, إمم سم٤مخلروج ٟم٤ًمؤيمؿ اؾمت٠مذٟمٙمؿ إذا: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن هذا: ُمـ عُم٤مٟم

 هٜم٤مك ذقمٞم٦م, خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مٕمـ أن ظمروضمٝمـ وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا ًمٙمـش هلـ وم٠ْمذٟمقا 

 سمٕمده, اًمٜم٤ًمء أطمدث ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٚمؿ ًمق: »قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىمقل َيِرد

ة, اًمْمٞم٘م٦م اًمثٞم٤مب هذه اًمِمٗم٤موم٦م, ٤مباًمثٞم هذه اًمٜم٤ًمء أطمدصم٧مش اعم٤ًمضمد عمٜمٕمٝمـ  اعمُـَ٘مٍمَّ

 جيقز ٓ مم٤م هذا يمؾ ذًمؽ, وٟمحق ,..اًمٓمريؼ ذم متٌم وهل شمٓم٘مٓمؼ اًمتل اًمٜمٕم٤مل هذه

 . سم٤مخلٓم٠م اخلٓم٠م ٟمٕم٤مًم٩م وًمٞمس سم٤مًمّمقاب, اخلٓم٠م وَمٜمَُٕم٤مًم٩م اإلؾمالم, ذم

  (00:  18:  21/ 716/واًمٜمقر اهلدى) 

 وتؼقم، درأةا تمذن وهل بافتلمغ؟ صوهتا ادرأة رؾع حؽم

 افصالة يف ؿدمقفا تغطقة وحؽم

 هؾ.. ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٜم٤م اًمٜم٤ًمء ًمقضمقد اًمٜم٤مس ُّيؿ ؾم١مال هٜم٤م :مداخؾة

ة شمرومع  شمٖمٓمل وهؾ يم٤مًمرضمؾ؟ اًمّمالة وشُم٘مٞمؿ شم١مذن اعمرأة وهؾ سمآُملم؟ صقُت٤م اعمرأ

ْٙمٞم٤مج خترج هؾ اعمرأة؟ اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م
ِ
٦ٌم؟ يم٤مٟم٧م وًمق سم٤معم  ُُمـَحجَّ

 أن سمِمٞمخقظمتل وًمٕمكم أؾمئٚم٦م, أرسمٕم٦م يتْمٛمـ ضمداً  ًمٓمٞمػ اًم١ًمال هذا :افشقخ

ره٤م أقمٞمد  .. صم٤مٟمٞم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م اإلضم٤مسم٦م ُمـ ٕمتٙمـ أوًٓ, شَمَذيمه

 ُمع شُمَّمكمِّ  يم٤مٟم٧م إذا: شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م سمآُملم؟ صقُت٤م شمرومع اعمرأة هؾ أُم٤م



 415 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 اعمرأة صقت ٕن ومال: أضم٤مٟم٥م واًمرضم٤مل اًمرضم٤مل ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م وَمٜمََٕمؿ, اًمٜم٤ًمء

 اًمّمح٤مسم٦م وأزواج اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ٕن اًمٙمثػمون: ي٘مقل يمام قمقرة إٟمف أىمقل ٓ

 شم٠ميت يم٤مٟم٧م ُم٤م ويمثػماً  اًمرضم٤مل, ُمع ويتٗم٤ممهقن اًمرضم٤مل, ُمع يتٙمٚمٛمقن يم٤مٟمقا  إوًملم

ة  .ؾم١ماهل٤م قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمجٞمٌٝم٤م اًمرضم٤مل أُم٤مم وشم٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اعمرأ

ة أدب ُمـ ًمٞمس ًمٙمـ   .اًم٘مرآن سم٘مراءة صقُت٤م شمرومع أن اعمرأ

 شمٕمٞمد أن اعم٘مري اًمِمٞمخ ُمـ اًم٘مراءة شمتٕمٚمؿ طمٞمٜمام ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: ُٟم٠ًمل ُم٤م يمثػماً  

 سم٤مًمًامع حمّمقر وَمَتَٕمٚمهٛمٝم٤م شمتٕمٚمؿ أهن٤م ُمع ٓ, اجلقاب هل٤م؟ يّمحح هق ًمٙمل اًم٘مراءة قمٚمٞمف

 ًمّمالةا ذم ًمتالوشمف سم٤مًمًامع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ٟم٤ًمء شمٕمٚمٛم٧م يمام وم٘مط

 .اًمّمالة ظم٤مرج أو

ة   ُمـ واًمٜم٤ًمء صقُت٤م شمرومع هل إُم٤مُم٦م ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء ُمع شمّمكم يم٤مٟم٧م إذا وم٤معمرأ

 ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ صقُت٤م, شمرومع أجْم٤مً  ظمٚمٗمٝم٤م

 اخلٓم٤مب هذا ذم أجْم٤مً  يدظمٚمـ وم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ومٞمف خم٤مـم٤ٌمً  ضم٤مء طمٙمؿ يمؾ أي شاًمرضم٤مل

ة اؾمتثٜمل, ُم٤م إٓ .. آٟمت٤ٌمه وأرضمقا  اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ ُمثالً  اعمرأ

 أن قمٚمٞمف ومرض اًمرضمؾ سمٞمٜمام سمٞمتٝم٤م, ذم شمّمكم أن اًمؽماويح صالة همػم ذم هل٤م إومْمؾ

ة ومٝمٜم٤م اجلامقم٦م, ُمع اعمًجد ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات يّمكم  إصؾ ًمٙمـ اًمرضمؾ, همػم اعمرأ

 إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء اعمرأة صٚم٧م وم٢مذاش لاًمرضم٤م ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

 وشمرومع سمآُملم, صقُت٤م وشمرومع سم٤مًم٘مراءة صقُت٤م هل شمرومع مت٤مُم٤ًم, اإلُم٤مم يم٤مًمرضمؾ شمٗمٕمؾ

 .واطمدة هذه سمآُملم, أصقاُتـ ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ أجْم٤مً 

 وشم١مذن سمؾ وشم٘مٞمؿ وشم١مذن سمؾ وم٘مط, هذا وًمٞمس سم٤مًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م اعمرأة شمّمكم: واًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمًٞمدة يم٤مٟم٧م هذا ُمـ أيمثرش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م مل؟ وشم٘مٞمؿ,

 وذم ومٞمٝم٤م اهلل وسم٤مرك ودقمقة وقمٚمامً  وم٘مٝم٤مً  اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت وؾمٞمدة اعم١مُمٜملم أم قم٤مئِم٦م

 .إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤ًمء شمّمكم طمٞمٜمام وشم٘مٞمؿ شم١مذن يم٤مٟم٧م وم٘مد أبٞمٝم٤م

 ٓ ومٝمل اًمرضمؾ قمـ أجْم٤مً  ختتٚمػ هٜم٤م اعمرأة.. طمقًمف اًم١ًمال يرد مل ٟمٔمر ًمٗمت٦م وهٜم٤م 

 شمت٘مدُمٝمـ, ٓ اًمّمػ, ُمـ واطمدة يم٠مهن٤م اعمٜمتّمػ ذم شم٘مػ وإٟمام اًمٜم٤ًمء, صػ شمت٘مدم
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ة: احل٤مًم٦م هذه ومٗمل: وًمذًمؽ ومٞمف, اًمٜمص ضم٤مء ىمد أجْم٤مً  هذا  ىمقًمف قمٛمقم ذم شمدظمؾ ٓ اعمرأ

 ش.اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف

 اًم٘مدُملم طم٤مهة شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ وهق أٓ: صم٤مًم٨م ورء هذا, 

 .سم٤مًمرأس يتٕمٚمؼ شمٕمٚمٛمٜم٤مه٤م اًمتل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم احلن ٕن اًم٘مدُملم: ُمٙمِمقوم٦م أو

 أن هل٤م جيقز ٓ سمؾ اًم٘مدُملم, ُمٙمِمقوم٦م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ: ومٜم٘مقل اًم٘مدُم٤من أُم٤م 

 سمٜمص اعمرأة قمقرة ُمـ اًم٘مدُملم ٕن ذًمؽ اًم٘مدُملم: ُمٙمِمقوم٦م وهل اًمٓمرىم٤مت ذم متٌم

ـَ  َوٓ﴿: وضمؾ قمز اهلل ىمقل سْم ـْ  خُيِْٗملمَ  َُم٤م ًمِٞمُْٕمَٚمؿَ  َـّ سم٠َِمْرضُمٚمِٝمِ  َيْيِ َـّ  ُِم  ىمد [31:اًمٜمقر] ﴾ِزيٜمَتِِٝم

ة يم٤مٟم٧م  ًمف ؾمقار قمـ قم٤ٌمرة سم٤مخلٚمخ٤مل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ُيٕمرف ُم٤م شمْمع اجل٤مهٚمٞم٦م ذم اعمرأ

ة ومٙم٤مٟم٧م صٖمػمة, أضمراس  إًمٞمٝم٤م واًمِم٤ٌمب اًمرضم٤مل أنٔم٤مر ًمتٚمٗم٧م ُمِم٧م إذا اعمرأ

ت إرض, قمغم سم٠مرضمٚمٝم٤م شميب  ُمـ وهذا ذًمؽ, اًمرضم٤مل عومٞمًٛم اخلٚمخ٤مل, ومُٞمَّمقِّ

 .إًمٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من وؾمقاس

 ُأُمرت اًمذي اجلٚم٤ٌمب سم٥ًٌم ُم٤مذا؟ سم٥ًٌم ُمًتقريـ يم٤مٟم٤م اًم٘مدُملم أن ُمٕمٜم٤مه وهذا

٤َم َي٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل سم٘مقل قمٛمالً  رؤوؾمٝمـ قمغم يٚم٘مٞمٜمٝمـ سم٠من اًمٜم٤ًمء ِله  َأُّيه  ىُمْؾ  اًمٜمٌَّ

َْزَواضِمَؽ    َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
َـّ  ُيْدٟملِمَ  اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  َوٟمِ ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  ُِم  .[59:إطمزاب] ﴾ضَمالسمِٞمٌِِٝم

: أجْم٤مً  ٟم٤ًمء ومٞمف جمٚمس ذم يقُم٤مً  ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد 

 ي٤م: اًمٜم٤ًمء إطمدى ىم٤مًم٧م ,شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إًمٞمف وضمؾ قمز اهلل يٜمٔمر مل ظمٞمالء إزاره ضمر ُمـ»

 ريح شم٠ميت إذاً : ىم٤مًم٧مش ؿمؼماً  يٓمٚمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أىمداُمٜم٤م شمٜمٙمِمػ إذاً  اهلل رؾمقل

 ش.قمٚمٞمف يزدن وٓ» ذراقم٤مً  أيش آظمر ؿمؼماً  يزدن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ومتٙمِمػ

َـّ  ُيْدٟملِمَ  ﴿ آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ٟمزول زُمـ ذم اعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب هٙمذا ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم  ُِم

َـّ   اًمٜم٤ًمء سملم ٔنا اعمٜمتنم اجلقارب شمٙمـ مل طمٞم٨م اًم٘مدُملم, يٖمٓمل اجلٚم٤ٌمب يم٤من ﴾ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 سم٤مجلٚم٤ٌمب وىمدُمٞمٝم٤م ؾم٤مىمٞمٝم٤م شمٖمٓمل اعمرأة يم٤مٟم٧م اًمزُم٤من, ذًمؽ ذم ُمٜمتنمة شمٙمـ مل ُمٕم٤مً  واًمرضم٤مل

 وهل ىمدُمٞمٝم٤م قمـ شمٙمِمػ أن هل٤م جيقز ٓ اعمًٚمٛم٦م وم٤معمرأة ًمذًمؽ اًمٕم٤ٌمءة, يِمٌف اًمذي اًمٓمقيؾ

 .ُمٙمِمقومت٤من وىمدُم٤مه٤م شمّمكم أن هل٤م جيقز ٓ أنف أومم سم٤مب ُمـ اًمٓمريؼ, ذم

 ش00:  11: 40/   697/  رواًمٜمق اهلدى»



 417 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م 

 اإلجفاض خاؾت إن األوػ افشفور يف احلامل فؾؿرأة جيوز هل

 جافسة؟ وهي تصع أن

 إن إومم اًمِمٝمقر ذم احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ُمداظمٚم٦م

 ضم٤مًم٦ًم؟ وهل شمّمكم أن اإلضمٝم٤مض ظم٤موم٧م

 ًمٙمٜمل جيقز,: أىمقل وم٠من٤م اًم١ًمال, ىمدر قمغم اجلقاب أن اعمٕمٚمقم ُمـ يم٤من إذا: اًمِمٞمخ

ة أن ُمٓمٛمئـ همػم  ىم٤مل يمام ًمٙمـ دمٝمض, أن ٟمٗمًٝم٤م قمغم خت٤مف ىم٤مئٛم٦م صٚم٧م إذا اعمرأ

٤منُ  سَمؾِ ﴿: شمٕم٤ممم ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ُمقؾمقؾم٦م همػم اعمرأة هذه يم٤مٟم٧م إذا [14:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 أن ومٞمجقز شمً٘مط أن ومٕماًل  فمٜمٝم٤م قمغم ويٖمٚم٥م – ًمٖم٦مً  اًمقضمٝملم جيقز – ُمَقؾمَقؾم٦م همػم أو

 يٛمِملم, وأن يتحريمـ سم٠من احلقاُمؾ يٜمّمحقن إـم٤ٌمء أن أقمرف أن٤م ىمٕمقد, ُمـ شمّمكم

ة أن إول اإلؾمالُمل اًمت٤مريخ ُمـ وٟمٕمرف  ُمع ًمٙمـ ٟم٤مىمتٝم٤م, قمغم وهل شمْمع يم٤مٟم٧م اعمرأ

 يٕمرومٝم٤م ٓ سمٜمٕمؿ اًمٞمقم اًمٜم٤مس وضمؾ قمز اهلل أطم٤مط وُم٤م اعمدٟمٞم٦م احلٞم٤مة ذم أن أقمرف ذًمؽ

 واعمِم٤مق, واعمّم٤مقم٥م اعمت٤مقم٥م ُمـ حٛمٚمقنيت ٓ ضمٕمٚمتٝمؿ ىمد إوًمقن اًم٤ًمسم٘مقن

 أن ختِمك أن اًمٞمقم اجلٜمس هذا ُمـ أؾمتٌٕمد ومال اًمٚمٓمٞمػ سم٤مجلٜمس يًٛمك ُم٤م ظم٤مص٦م

 .ًمرهب٤م ىمٞم٤مًُم٤م شمّمكم ىم٤مُم٧م إذا سمٓمٜمٝم٤م ُمـ وًمده٤م شمً٘مط

 (00:03:57/ 2 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

ة ادرأة اختاذ  افصالة يف ادرأة يدي بغ ادرأة ومرور ُشس 

ة اخت٤مذ جيقز هؾ :افسائل ة ُمرور وقمٜمد ؾمؽمة, اعمرأ ة يدي سملم ُمـ اعمرأ  ذم اعمرأ

 اًمّمالة؟ طمٙمؿ ُم٤م اًمّمالة,

ؽْمة, شمٕمٜمٞمٝم٤م اًمتل اعمرأة: أوًٓ : اًمِمٞمخ ًُ  أضمٜمٌٞمف؟ أم حمرم هل هؾ يم

 .حمرم  :افسائل

 أن فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م وأظمػماً  اًمنمقمٞم٦م, اًمًؽمة ُمتًؽمة وهل ـمٞم٥م, حمرم, : اًمِمٞمخ

 صالشمف؟ قمـ هب٤م اعمتًؽم يٜمتٝمل طمتك ُمٙم٤مهن٤م, شمؼمح ٓ اعمرأة هذه



٤مئؾ ُمتٗمرىم٦م  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين    418   ُم

 ؾمؽمة, اخت٤مذه٤م ومٞمجقز اًمثالصم٦م, اًمنموط هذه ومٞمف وشمقومرت يمذًمؽ إُمر يم٤من إن 

 ُمٜم٤م واطمد يٙمقن ُمثالً  اعمًجد, ذم ُمٕمٜم٤م ي٘مع هذا يٕمٜمل ؾمتٌ٘مك, أهن٤م اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م أُم٤م

 ُمثالً  ُيَّمٚمِّـل أو اهلل يذيمر ضم٤مًم٤ًمً  إٟم٤ًمٟم٤مً  ومٞمجد يتًؽم, ُمٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مٟم٤مً  جيد ٓ ُيَّمٚمِّـل

: دراؾمف يٕمٛمؾ ٓزم ظمٚمٗمف, ُيَّمٚمِّـل أن ىمٌؾ يٜمٝمض أن ًمف يٌدو سم٤مًمرضمؾ وإذا سمف, ومٞمتًؽم

 يتٕمٛمؼ, أن اإلٟم٤ًمن ُيَٙمّٚمػ ٓ يٕمٜمل واًم٘مْمٞم٦م فمٜمف, قمغم همٚم٥م وم٢من ؿمق, هذا شُمرى َي٤م

 .اًمٔمـ همٚم٦ٌم يٙمٗمل

ؽمَّ  يمًؽمة ؾمٞمٌ٘مك أنف فمٜمف همٚم٥م إن  ًَ  .صم٤مًم٨م يمنمط أقمٜمٞمف ياًمذ هذا أُمره, َدسمَّر وإٓ سمف, شَم

 (..: 16. : 4/    41/  واًمٜمقر اهلدى)

 صالهتا؟ يؼطع هل ادرأة يدي بغ ادرأة مرور

 ؟[ؾمؽمة اختذت ىمد ويم٤مٟم٧م صالُت٤م ذم أظمرى اُمرأة يدي سملم اُمرأة ُمرت إذا] :افسائل

 اًمًؽمة, وسملم اعمّمكم سملم يٛمر رء أّي  اعمّمكم, وهذا اًمًؽمة هذه أظمل ي٤م: اًمِمٞمخ

 ذم ٟم٘مص رضر إُم٤م: ٟمققملم ُمـ ٟمقع اعمّمكم ذم يي اًمذي ٕنف رء: أي ييه ٓ

 ُم٤م يم٤من إذا ومٞمام سمٞمحّمٚمقا  ٟمٗمًٝمـ واًميريـ هل٤م, إسمٓم٤مل وإُم٤م هل٤م, إسمٓم٤مل وًمٞمس اًمّمالة

 .-هٜم٤م إمم واوح - ؾمؽمة إمم ًمٞمس ُيَّمٚمِّـل هذا ؾمؽمة, ذم

 ُم٤م هذا قدهؾمج ُمقوع وراء ُمـ َُمرّ  إذا اح٤مر, هذا يم٤من ُم٤مر أيَّ  اح٤مر َُمرَّ  ـمٞم٥م, 

 .ييه ٓ هٜم٤م اًمًجقد ُمقوع ؾمؽمة, ذم

ة اح٤مرّ  يم٤من إن ؾمؽمة, ذم وُم٤م ؾمجقده ُمقوع وسملم ىمٞم٤مُمف سملم َُمرَّ  إذا ًمٙمـ   اُمرأ

ة أو  رضمالً  يّمكم اًمذي يم٤من ؾمقاء صالشمف, سمٓمٚم٧م أؾمقداً  يمٚم٤ٌمً  أو مح٤مراً  أو سم٤مًمٖم٦م  .اُمرأ

٥ٌٌَم  هل وم٤مًمًؽمة ؾمؽمة ذم يم٤من إذا أُم٤م   هذا صالة قمغم ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م ذقمٌل  ؾَم

 اح٤مر يم٤من وم٢مذا صالشمف, ذم اعمٗمًدات ُمـ واطمد ُمر إذا هذا سم٤مًمًؽمة, اعمتًؽم اعمَُّمٚمِّـل

 .صالشمف ذم ي١مصمر ُم٤م أنف أومم سم٤مب ومٛمـ آظمر رء

 (..: 16. : 4/    41/  واًمٜمقر اهلدى)
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 ادرأة صالة تؼطع ادرأة هل

ة.. اعمرأة صالة شم٘مٓمع اعمرأة هؾ :مداخؾة  اًم٤ٌمًمٖم٦م؟ اعمرأة الةص شم٘مٓمع اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأ

 إذا.. اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأة صالة شم٘مٓمع اًم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأة هؾ ضمديد, ؾم١مال هذا: افشقخ

رة ُمثؾ يديف سملم وًمٞمس أطمديمؿ صغم إذا: »احلدي٨م إمم ٟمٔمرت  وم٢مٟمف اًمرطمؾ, ُُم١مظمِّ

ة احلامر صالشَمف ي٘مٓمع  ش.إؾمقد واًمٙمٚم٥م واعمرأ

ة اعمّمٚمٞم٦م وًمق شمٜم٘مٓمع, اًمّمالة أن: اجلقاب أن يٌلم  ة اُمرأ ة: واح٤مرَّ  ٕن اُمرأ

 وإنثك, اًمذيمر ومٞمف يدظمؾش أطمديمؿش »أطمديمؿ صغم إذا: »إُم٦م جلٛمٞمع اخلٓم٤مب

ة اعمّمكم يم٤من ؾمقاء واطمد وم٤محلٙمؿ  ُمـ رء سمٛمرور شمٌٓمؾ ومّمالشمف رضماًل, يم٤من أو اُمرأ

 .اًمثالصم٦م إؿمٞم٤مء هذه

 قنيٙم ٓ أن احلدي٨م, ذم أتك يمام ومٞمف ُيِْمؽَمط اعمرور هذا أن ٟمٕمٚمؿ أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ

ه ومال اًمًؽمة ووع إذا أُم٤م اًمًؽمة, ووع ىمد  . ذًمؽ سمٕمد يديف سملم َُمرَّ  ُم٤م َيُيَّ

 (..: 16:  44/   81/   واًمٜمقر اهلدى)

 مـه باب

ة :افسمال ة شم٘مٓمع ومٝمؾ اًمّمالة, شم٘مٓمع إهن٤م ي٘م٤مل اعمرأ  اعمرأة؟ صالة اعمرأ

ة شم٘مٓمع ٟمٕمؿ: هق هق اجلقاب: افشقخ  ذم اعمذيمقر سم٤مًمنمط اعمرأة, صالة اعمرأ

 .سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمث٤مسمت٦م اًمرواي٤مت سمٕمض

 يًتثٜمل اًمٜمص ضم٤مء ُم٤م إٓ واًمٜم٤ًمء, اًمرضم٤مل سملم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ذم ومرق وٓ 

 ُمر إذا أطمديمؿ صالة ي٘مٓمع: »ؿم٤مُمؾ اًمٜمص وإٟمام ٟمص, هٜم٤م وًمٞمس اًمرضم٤مل, قمـ اًمٜم٤ًمء

ة يديف سملم رة ُمثؾ يديف سملم يٙمـ مل إذا إؾمقد, واًمٙمٚم٥م واحلامر اعمرأ  ومالش رطمؾاًم ُُم١َمظمِّ

 .احلٙمؿ ذم ومرق

 (..: 11. : 5/   93/   واًمٜمقر اهلدى)





 احملتويات فًرس
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 45 ---------------------- قمٛمر قمـ اًمٕمنميـ ًمٕمدد واًمؽمُمذي اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم شمْمٕمٞمػ

 46 ---------------------------------- سمٕمْم٤م سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي ٓ اًمرواي٤مت هذه

 48 --------------------------------- قمٛمر قمـ اًمروايتلم سملم اًمّمحٞمح اجلٛمع

 48 ------------------------------ زاًم٧م وىمد ًمٕمٚم٦م يم٤من إٟمام -صح ًمق- اًمٕمنمون

 51 -------------------------- قمنميـ اًمؽماويح صغم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا أن يث٧ٌم مل

 52 --------------------------------- اًمؽماويح ذم ريمٕم٦م قمنميـ قمغم إمج٤مع ٓ

 53 ------------------------- ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ ريمٕم٦م قمنمة اإلطمدى اًمتزام وضمقب

 55 ------------------------------------- اًمٕمٚمامء ُمـ اًمزي٤مدة أنٙمر ُمـ ذيمر

 56 ------------------------------------------ وُمٓم٤مقمـ ؿمٌٝم٤مت دومع

 57 ------------------------------------ ريمٕم٦م (11) ُمـ سم٠مىمؾ اًم٘مٞم٤مم ضمقاز

 58 ---------------------------- واًمقشمر اًمٚمٞمؾ صالة هب٤م ملسو هيلع هللا ىلص صغم اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت

 64 ------------------------- إؾم٤مءُت٤م ُمـ واًمؽمهٞم٥م اًمٚمٞمؾ ةصال إطم٤ًمن ذم اًمؽمهمٞم٥م

 65 ----------------- إؾم٤مءُت٤م ُمـ واًمؽمهٞم٥م اًمّمالة أداء إطم٤ًمن ذم اًمؽمهمٞم٥م ذم إطم٤مدي٨م
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 88 ------------- اًمِمٝمر؟ أج٤مم يمؾ ذم ًمٚمؽماويح اًمٜم٤مس ٟمحـ ٟمجٛمع ومٚمامذا أج٤مم صمالصم٦م إٓ اًمؽماويح

 96 -------------------------------- اًمؽماويح؟ ذم اًمٜم٤مس سمٙمر أبق جيٛمع مل ح٤مذا

 98 --------------------------- ريمٕم٦م 11 قمغم اًم٘مٞم٤مم ذم اًمزي٤مدة سمجقاز اًم٘مقل طمقل

 99 ----------- احلرم ذم يّمكم وهق ريمٕم٦م قمنم إطمدى قمغم آىمتّم٤مر ُمع اًمؽماويح إـم٤مًم٦م أراد ُمـ

 100 ------------------ ريمٕم٦م قمنميـ اًمؽماويح صالة سم٠من :اًمّم٤مسمقين اًمِمٞمخ ىمقل ُمٜم٤مىمِم٦م

 103 --------------------- !ظمػم؟ اخلػم زي٤مدة :ومٞمٝم٤م ومٞم٘م٤مل اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمقاومؾ ُمـ اًمقشمر هؾ



 425 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 108 ---------------- وضمقاسمف سمدقم٦م اًمؽماويح ذم ريمٕم٦م 11 قمغم اًمزي٤مدة سم٠من اًم٘مقل قمغم إيراد

 117 ------------------ ريمٕم٦م 23 يّمكم ُمـ ظمٚمػ اًمٕم٤مذة اًمريمٕم٦م سمٕمد آٟمٍماف طمٙمؿ

 121 ------------------------------------------- اًمؽماويح صالة أطمٙم٤مم ُـم

 123 ----------------------------------------- اًمؽماويح صالة طمٙمؿ

 123 --------------------------- سمدقم٦م اًمؽماويح ذم اًمتجٛمٞمع أن ي٘مقل ُمـ قمغم اًمرد

 124 ----------------------- اًمؽماويح قمغم (هذه اًمٌدقم٦م ٟمٕمٛم٧م) سم٘مقًمف قمٛمر ُم٘مّمقد

 124 --------------------------- اًمؽماويح ريمٕم٤مت سملم وشمذيمػم ُمققمٔم٦م إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 125 --------------------------- اًمؽماويح صالة ذم اًم٘مراءة إـم٤مًم٦م اإلُم٤مم يٚمزم هؾ

 127 ---------------------------------- اًمؽماويح ذم اًم٘مرآن ظمتؿ دقم٤مء طمٙمؿ

 128 --- اًمٚمٞمٚم٦م؟ ىمٞم٤مم أضمر ًمف يٙمت٥م هؾ اًمًٜم٦م قمغم ًمٞم٘متٍم اًمؽماويح صالة ذم إُم٤مُمف وم٤مرق اًمذي اح٠مُمقم

 128 ------------------- اًمؽماويح ذم ريمٕم٤مت أرسمع وسمٕمد اجلٛمٕم٦م سمٕمد ُمققمٔم٦م إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 131 ------------------------- وآظمرة اًمٚمٞمؾ أول سملم رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة شم٘مًٞمؿ

 132 ---------------------------- رُمْم٤من همػم ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم اجلامقم٦م شمنمع هؾ

 133 ------------------------------------ اًمؽماويح ذم ُمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة

 135 ------------------------- اعمّمحػ ُمـ اًمؽماويح صالة ذم اإلُم٤مم ىمراءة طمٙمؿ

 138 ----------------------------- اًمؽماويح صالة ذم اعمّمحػ ُمـ اإلُم٤مم ىمراءة

ًمتذيمػمه سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ أطمد ُمـ اعمّمحػ محؾ وطمٙمؿ اًمؽماويح صالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة طمٙمؿ

 ----------------------------------------------------- 139 

 142 ---------------------------- اإلُم٤مم عمت٤مسمٕم٦م ُمّمحٗم٤مً  اًمؽماويح ذم اح٠مُمقم محؾ

 142 -------------------------------- سم٤معمّمحػ اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًم٘مرآن ىمراءة

 145 -------------------- اخلٓم٠م ذم اًمقىمقع ظمقف ُمّمحػ ُمـ اًمؽماويح ذم اإلُم٤مم ىمراءة

 151 --------------------------------------------- اًمقشمر أطمٙم٤مم ُمـ

 أٓ قمغم إول اًمقشمر سمٕمد اعمٓمٚمؼ اًمٜمٗمؾ ُمـ ؿم٤مء ُم٤م صالة ضمقاز قمغم ًمٞمٚم٦م, ذم وشمران ٓ :سمحدي٨م يًتدل هؾ

 153 ----------------------------------------------- صم٤مٟمٞم٦م؟ يقشمر

 154 --------------------------------------- اًمقشمر صالة سمٕمد اًمريمٕمتلم

 154 --------------------------------------- اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم طمٙمؿ

 155 -------------------------------------- سم٤معمٖمرب اًمقشمر صالة شمِمٌٞمف

 156 ----------------------------- سمٕمده؟ أم اًمريمقع ىمٌؾ يٙمقن هؾ اًمقشمر ىمٜمقت

 157 -------------- اعمزدًمٗم٦م؟ ذم واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع طمٞمٜمام اًمقشمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل صغم هؾ

 165 ------------------------------ واضم٦ٌم؟ اًمقشمر ذم (إقمغم) ؾمقرة ىمراءة هؾ

 166 ---------------اًمريمقع سمٕمد يٙمقن أن جيقز هؾ اًمقشمر وىمٜمقت ًمٚمقشمر, اًمقاطمدة اًمتًٚمٞمٛم٦م



 426   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 167 -------------- يتقرك؟ أم اًمث٤مًمث٦م سمٕمد يٗمؽمش ومٝمؾ أوؾمط شمِمٝمد دون صمالصًم٤م اًمقشمر صغم إذا

 169 ------------------------------------------------ اًمقشمر ىمْم٤مء

 171 ----------------------------- واًمٜم٤مد ًمٚمٜم٤مئؿ هق إٟمام اًمٗمجر سمٕمد اًمقشمر ىمْم٤مء

 171 --------------------------------- ؿمٗمًٕم٤م؟ أم وشمًرا  يٙمقن هؾ اًمقشمر ىمْم٤مء

 172 ------------------------------------ؿمٗمٕم٤ًم؟ أم وشمراً  يٙمقن اًمقشمر ىمْم٤مء

 172 ----------------------------------------------- اًمقشمر ىمْم٤مء

 173 ---------------------------- وشمًرا؟ أم ؿمٗمًٕم٤م يٙمقن هؾ اًمٜمٝم٤مر ذم اًمقشمر ىمْم٤مء

 173 ----------------------------------------------- اًمقشمر ىمْم٤مء

 175 ------------------------------- ي٘ميض؟ ويمٞمػ اًمٜمًٞم٤من, قمٜمد اًمقشمر ىمْم٤مء

 177 ----------------- اًمقشمر؟ يّمؾ مل وهق اًمٗمجر صالة قمٚمٞمف أىمٞمٛم٧م ُمـ قمغم يؽمشم٥م ُم٤مذا

 178 ---------------------------------------أصٌح طمتك وشمر قمـ ٟم٤مم ُمـ

 179 ------------------------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت

 181 --------------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت

 181 -------------------------------------- اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت

 181 ---------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ُمقوع

 182 ------------------------------------ سم٤مًمٜمقازل اًمقشمر ىمٜمقت شم٘مٞمٞمد قمدم

 183 ----------------------- رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ اًمقشمر ىمٜمقت ختّمٞمص قمدم

 184 -------------------------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء

 185 ---------------------------------- وشمر صالة يمؾ ذم اًم٘مٜمقت يٚمتزم هؾ

 185 ------------------------ اًمًٜم٦م؟ ـمقل اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت إن ُمرة زم ىمٚم٧م :ُمداظمٚم٦م

 186 ---- اح٠مثقر؟ اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء قمغم اًمزي٤مدة شمنمع اًمريمقع؟وهؾ سمٕمد اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ينمع هؾ

 أم اًمريمقع ىمٌؾ يٙمقن رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر؟ ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م

 187 -------------------------------------------------- سمٕمده؟

 191 --------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صمٌت٧م هؾ

 193 ------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 194 رُمْم٤من ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمدقم٤مء ُمـ اإليمث٤مر وطمٙمؿ اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة شمنمع هؾ

 196 -------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 197 --- سمٕمده؟ أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ

 اًمت٠مُملم ذم (أؿمٝمد) اح٠مُمقُملم ىمقل وطمٙمؿ اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 198 ------------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت ذم اإلُم٤مم دقم٤مء قمغم

 201 ------------------------------------ واًمقشمر اًم٘مٞم٤مم أطمٙم٤مم ذم ُمتٗمرىم٤مت



 427 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 203 ------------------------------------------- اًمقشمر سمٕمد اًمريمٕمتلم

 203 -------------------- واًمٜم٤مد ًمٚمٜم٤مئؿ اًمٗمجر سمٕمد صالشمف وضمقاز اًمقشمر صالة شمقىمٞم٧م

 204 ---------------------------- ُمًتح٥م سمؾ واضم٤ٌم ًمٞمس اًمقشمر سمٕمد آوٓمج٤مع

 204 --------------------- اعمٖمرب هٞمئ٦م قمغم صمالث صمؿ ريمٕم٤مت صمامن اًم٘مٞم٤مم صالة طمٙمؿ

 ُم٤م صاليت؟ ُمـ ًمؽ أضمٕمؾ ومٙمؿ اًمٚمٞمؾ, صمٚم٨م أصكم إين ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ؾم٠مل صح٤مسمٞم٤مً  أن احلدي٨م ذم

 204 ------------------------------------- (صاليت ُمـ) :سم٘مقًمف ّمقداعم٘م

 205 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

ر وىمتف دظمقل ىمٌؾ اًمٗمجر يّمٚمقا  أن ُمرشم٤مدوه٤م اقمت٤مد اًمتل اعم٤ًمضمد ذم  مل اًمقىم٧م أن يٕمرف ًمِمخص وىُمدِّ

 205 ------------- ًمٚمٗمتٜم٦م درءاً  اًمتٜمٗمؾ سمٜمٞم٦م هبؿ يّمكم أن ًمف يّمح ومٝمؾ هبؿ يّمكم أن سمٕمد يدظمؾ

 206 ------------------------------------ ُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة

 207 -------------------------------------- ًمٚمٛم٤ًمومر اًم٘مٞم٤مم صالة طمٙمؿ

 208 -------------------------------------- اًم٘مٞم٤مم صالة ذم اًمٌٙم٤مء طمٙمؿ

 209 --------------------------- اًم٘مٞم٤مم صالة ذم أي٤مت سمٕمض اإلُم٤مم شمٙمرار طمٙمؿ

 209 -------------------------------------------- رُمْم٤من ذم اًمٜم٤مومٚم٦م

 211 ---------------------------------------------- اًم٘مٜمقت يمت٤مب

 213 ---------------------------------------------- اًمٜمقازل ىمٜمقت

 215 ---------------------- اًمريمقع سمٕمد ويٙمقن ًمٚمٜم٤مزًم٦م اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم  اًم٘مٜمقت

 215 ------------------------------------ اًمّمالة ذم اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت ُمقوع

 216 -------------------------------------- سم٤مًمٜمقازل اًم٘مٜمقت اظمتّم٤مص

 217 ------------------------------ ًمٜم٤مزًم٦م إٓ اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت ُمنموقمٞم٦م قمدم

 218 ------------------------------ هل٤م ُي٘مٜم٧َم ٟم٤مزًم٦م شمٚمؽ أو هذه أن شم٘مرير ًمف ُمـ

 220 ---------------------------------------------- اًمٜم٤مزًم٦م و٤مسمط

 221 ------------------------------- ىمقم قمغم أو ًم٘مقم ًمٚمدقم٤مء إٓ اًم٘مٜمقت قمدم

 222 ---------------------اًمٜم٤مزًم٦م يٜم٤مؾم٥م سمام يدقمق سمؾ راشم٥م دقم٤مء اًمٜمقازل ًم٘مٜمقت ًمٞمس

ٌْدأ هؾ  223 ----------------- هدي٧م ومٞمٛمـ اهدٟم٤م مهللا :اح٠مثقر سم٤مًمدقم٤مء اًمٜمقازل ىمٜمقت ُي

 223 --------------------------- اًمٜمقازل ذم (هدي٧م ومٞمٛمـ اهدين مهللا)سمـ اًم٘مٜمقت

 223 ------------------------------------ اًمٜمقازل ىمٜمقت ذم اًمٜم٤مس شمٗمريط

 224 ------------------------------- اعمنموع همػم واًم٘مٜمقت اعمنموع اًم٘مٜمقت

 227 ----------------------------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت

 229 -------------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت

 229 ------------------------------------- اًمريمقع ىمٌؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت



 428   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 229 ---------------------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ُمقوع

 230 ------------------------------------ سم٤مًمٜمقازل اًمقشمر ىمٜمقت شم٘مٞمٞمد قمدم

 230 ----------------------- رُمْم٤من ُمـ إظمػم سم٤مًمٜمّمػ اًمقشمر ىمٜمقت ختّمٞمص قمدم

 232 -------------------------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء

 233 -------------------------- اًمقشمر وىمٜمقت اًمٜم٤مزًم٦م ىمٜمقت صٞمٖم٦م ذم اًمٗمرق هق ُم٤م

 233 ---------------------------------- وشمر صالة يمؾ ذم اًم٘مٜمقت يٚمتزم هؾ

 234 ---- اح٠مثقر؟ اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء قمغم اًمزي٤مدة شمنمع وهؾ اًمريمقع؟ سمٕمد اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت ينمع هؾ

 أم اًمريمقع ىمٌؾ يٙمقن رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء وهؾ اًمقشمر؟ ذم اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمزي٤مدة طمٙمؿ ُم٤م

 234 -------------------------------------------------- سمٕمده؟

 239 --------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة صمٌت٧م هؾ

 241 ------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت آظمر ذم اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 241 رُمْم٤من ذم اًم٘مٜمقت ذم اًمدقم٤مء ُمـ اإليمث٤مر وطمٙمؿ اًمقشمر ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة شمنمع هؾ

 243 -------------------------- اًمقشمر ىمٜمقت دقم٤مء ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة طمٙمؿ

 244 --- سمٕمده؟ أم اًمقشمر ىمٌؾ رُمْم٤من ذم اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء وهؾ اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت دقمـ٤مء ذم اًمزي٤مدة ُمـ٤مطمٙمؿ

 اًمت٠مُملم ذم (أؿمٝمد) اح٠مُمقُملم ىمقل وطمٙمؿ اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 246 ------------------------------------ اًمقشمر ىمٜمقت ذم اإلُم٤مم دقم٤مء قمغم

 249 --------------------------------------------- اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت

 251 --------------------------- اًمقشمر ذم اًم٘مٜمقت وصٞمٖم٦م اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت طمٙمؿ

 253 ------------------------------------- اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مٜمقت طمٙمؿ

 253 ------------------------------------------ اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م مل ُمـ

 253 -------------------------------- اًمٗمجر صالة ذم اًمٜمقازل ىمٜمقت ختّمٞمص

 254 ----------------------- اًمٗمجر صالة ذم اًم٘مٜمقت شمرك يريدون ٓ سم٠من٤مس اسمُتكم إُم٤ممٌ 

 256 ----------------------------------------- اًمٗمجر ذم اًم٘مٜمقت طمٙمؿ

 256 -------------------------- ىمٜمقشمف ذم اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ

 257 --- صحٞمح٦م ًمٚمٗمجر ي٘مٜم٧م ومٚمؿ طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ُمًجد إمم ذه٥م دُم٤مقمٜم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمّم٦م هؾ

 257 ------------- ظم٤مص دقم٤مء اًمٗمجر ًم٘مٜمقت وهؾ اًمٗمجر, ىمٜمقت ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة

 261 -------------------------------------------- اًم٘مٜمقت أطمٙم٤مم ُمـ

 263 ------------------------------------- اًمدقم٤مء سمٕمد اًمقضمف ُمًح طمٙمؿ

 264 -------------------------------------- ًمٚمًجقد اًم٘مٜمقت سمٕمد اًمتٙمٌػم

 264 --------------------------------------------- سم٤مًم٘مٜمقت اجلٝمر

 265 ----------------------------------------- اًم٘مٜمقت ذم اًمٞمديـ رومع



 429 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 265 -------------------------------------- اًم٘مٜمقت دقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع

 266 ------------------------------------- اًم٘مٜمقت دقم٤مء قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 266 --------------------------------------اًم٘مٜمقت ذم اًمٞمديـ رومع طمٙمؿ

 267 ----------------- يث٧ٌم ومٚمؿ اًمّمالة: ذم اًمدقم٤مء ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد سم٤مًمقضمف اًمٞمديـ ُمًح

 267 -------------------------------------- اًم٘مٜمقت ذم اح٠مُمقُملم شم٠مُملم

 267 ---------------------------------- يمٚمٝم٤م اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اًم٘مٜمقت

 268 ------------------------------- وشمٓمقيٚمف اًم٘مٜمقت ذم اًمدقم٤مء شمٚمحلم طمٙمؿ

ًقف صالة يمت٤مب  269 -------------------------------------------- اًمٙم

 271 --------------------------- اًمٙمًقف؟ ًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل صالة صٗم٦م

 271 --------------------------------- :ملسو هيلع هللا ىلص وومزقمف اًمِمٛمس يمًقف :أوًٓ 

 272 ------------------------------------------ :اًمّمالة اسمتداء :صم٤مٟمٞم٤مً 

 275 ---------------------------------------- :اعمٜمؼم قمغم اخلٓم٦ٌم :صم٤مًمث٤مً 

 279 ---------------------- اًمٙمًقف صالة ذم آقمالم ًمٌٕمض وىمٕم٧م أوه٤مم قمغم اًمتٜمٌٞمف

 281 ----------- قمٚمٞمف اإلمج٤مع وادقمك سم٤مٓؾمتح٤ٌمب ىم٤مل ُمـ قمغم واًمرد اًمٙمًقف صالة وضمقب

 283 ---------------------- ُم١ميمدة ؾمٜم٦م سم٤مهن٤م اًم٘مقل ووٕمػ اًمٙمًقف صالة وضمقب

 284 ------------------------ اًمٙمًقف صالة وضمقب قمدم قمغم اإلمج٤مع دقمقى رد

 284 ----------------------------------------- اًمٙمًقف صالة طمٙمؿ

 285 ----------------- واجلٛمٕم٦م يم٤مًمٕمٞمد اًمٙمًقف صالة صٗم٦م سم٠من اًم٘م٤مئؾ اعمذه٥م وٕمػ

 286 ------------------------------------ اًمٙمًقف صالة ريمققم٤مت قمدد

 286 ----------------------------------- اًمٙمًقف صالة ذم اجلٝمر وضمقب

 287 ------------------------------------ اًمٙمًقف صالة ذم اًمٞمديـ رومع

 287 ------------- اعمٗمروو٦م اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمـ واطمدة ُمع اًمٙمًقف صالة شمٕم٤مرو٧م إذا

 إُمقر هذه وضمقب يٗمٞمد واخلًقف اًمٙمًقف قمٜمد واًمدقم٤مء واًمّمدىم٦م سم٤مًمّمالة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل َأُْمرُ  هؾ

 289 -------------------------------------------------- اًمثالصم٦م

 291 ------------------------------------------ اًمت٤ًمسمٞمح صالة يمت٤مب

 293 ----------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح صالة ذم اًمقارد احلدي٨م

 294 ---------------------- وٕمٗمف ُمـ قمغم واًمرد اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمدي٨م قمغم اًمٙمالم

 296 ----------------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح صالة طمٙمؿ

 297 ------------------------------------ اًمت٤ًمسمٞمح؟ صالة صح٦م ُمدى ُم٤م

 299 ---------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح؟ صالة طمدي٨م يّمح هؾ

 302 ---------------------------------- اًمت٤ًمسمٞمح؟ صالة إًم٤ٌمين صغم هؾ



 430   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 303 --------------------------------------- مج٤مقم٦م؟ اًمت٤ًمسمٞمح شمّمغم هؾ

 305 -----------------------------------------  آؾمتً٘م٤مء صالة يمت٤مب

 307 ------------------------- آؾمتً٘م٤مء دقم٤مء ذم اًمقضمف يكم مم٤م اًمٙمٗملم فمٝمقر ضمٕمؾ

 307 --------------------------- آؾمتً٘م٤مء صالة ذم اًمدقم٤مء ذم اًمٞمديـ رومع شمقاشمر

 307 ------------------------------------ آؾمتً٘م٤مء صالة ذم اًمٞمديـ رومع

 308 ----------------- آؾمتً٘م٤مء ذم اخلٓم٦ٌم قمغم اًمّمالة شم٘مديؿ ذم اًمقارد احلدي٨م وٕمػ

 308 -------------------------- آؾمتً٘م٤مء دقم٤مء ذم اًمًامء إمم اًمٙمٗملم فمٝمقر ضمٕمؾ

 309 ----------------------- ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة شمٕمٞملم صح وهؾ آؾمتً٘م٤مء, صالة ذم اجلٝمر

 309 ------------------------- ومٞمٝم٤م اًمٞمديـ ورومع آؾمتً٘م٤مء صالة ذم إردي٦م حتقيؾ

 310 ------------------------ آؾمتً٘م٤مء؟ صالة ذم أرديتٝمؿ اعمّمٚملم حتقيؾ طمٙمؿ ُم٤م

 311 ---------------------------------- آؾمتً٘م٤مء صالة ذم اًمتٙمٌػمات قمدد

 311 ---------------------------------- اًمٖمٞم٨م وشم٠مظمر آؾمتج٤مسم٦م قمدم ؾم٥ٌم

آؾمتً٘م٤مء ظمٓم٦ٌم ُمقوقع هق وُم٤م سمٕمده يٗمٕمؾ وُم٤مذا ٓ أم آؾمتً٘م٤مء سمدقم٤مء جيٝمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من هؾ

 ------------------------------------------------------ 313 

 315 ----------------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة يمت٤مب

 317 ---------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة ذم اًمدقم٤مء ُمقوع

 317 -------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة ذم اًمدقم٤مء يٙمقن ُمتك

 317 --------------------------- سمٕمده؟ أم اًمًالم ىمٌؾ آؾمتخ٤مرة دقم٤مء يٙمقن هؾ

 318 ----------------------------------- آؾمتخ٤مرة صالة ذم اًمدقم٤مء يمٞمٗمٞم٦م

 319 -------------------------------------------- آؾمتخ٤مرة شمٙمرار

 319 -------------------- اًم٘مٚم٥م؟ يٜمنمح طمتك ُمرة ُمـ أيمثر آؾمتخ٤مرة صالة شمٕم٤مد هؾ

 320 ----------------- ُمٕملم؟ رء قمغم قمزم ىمد اإلٟم٤ًمن يٙمـ مل وًمق آؾمتخ٤مرة شمنمع هؾ

 323 ----------------------------------------------- اخلقف صالة

 325 ----------------------------- ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة سمٕمد اخلقف صالة ُمنموقمٞم٦م

 325 ----------------------------------------- اخلقف صالة صقر ُمـ

 326 ---------------- اًمِمديد واًم٘مت٤مل اخلقف صالة ذم اعمح٤مرب قمـ اًم٘مٌٚم٦م اؾمت٘م٤ٌمل يً٘مط

 327 -------------------------------- اًمِمديد اخلقف ذم اًمّمالة ذم اًم٘مٞم٤مم شمرك

 329 ------------------------------------------- احل٤مضم٦م صالة يمت٤مب

 331 ------------------------------- احل٤مضم٦م صالة ذم صحٞمح طمدي٨م ورد هؾ

 331 ---------------------- اًمتجرسم٦م قمغم سمٜم٤مء احل٤مضم٦م صالة ُمنموقمٞم٦م إصم٤ٌمت يًت٘مٞمؿ ٓ

 333 ------------------------------------------- اًمًٝمق ؾمجقد يمت٤مب



 431 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

ًٓ  ىم٤مئام اًمريمٕمتلم سمٕمد ىم٤مم ُمـ  335 ----------------- ًمٚمًٝمق ويًجد ًمٚمتِمٝمد يرضمع ٓ ُمٕمتد

 335 ---------------------------- اًمًٜمـ ُمـ رء قمـ ًمٚمًٝمق اًمًجقد ُمنموقمٞم٦م

اًمًٝمق ؾمجقد ُمقوع قمغم واًمٙمالم اًمًٜمـ, دون اًمقاضم٤ٌمت شمرك ذم اًمًٝمق ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م طمٍم ظمٓم٠م

 ----------------------------------------------------- 336 

 337 ----------------------- اًمًٝمق ؾمجقد ذم اًمًٜم٦م وشمرك اًمقاضم٥م شمرك سملم اًمتٗمريؼ

 338 --------------------------------- اًمًٜمـ ًمؽمك اًمًٝمق ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م

 339 ------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ ؾمٝم٤م إذا ؾمٝمق ؾمجقد اح٠مُمقم قمغم ًمٞمس

 341 ------------------------------------------- اًمًٝمق ذم ُمتٗمرىم٤مت

 343 -------------------- ًمٚمًٝمق؟ يًجد ومٝمؾ اإلُم٤مم قمـ اٟمٗمراده سمٕمد اح٠مُمقم ؾمٝمك إذا

 343 --------------------- إىمقال؟ دون إومٕم٤مل ذم سم٤مًمًٝمق ظم٤مص اًمًٝمق ؾمجقد هؾ

 344 ------------------------------- وهمػمه اًمًٝمق ذم إىمؾ قمغم اًمٌٜم٤مء وضمقب

 344 ------------------------------------ ًمٚمِمؽ اًمًٝمق ؾمجديت وضمقب

 344 --------- إىمؾ قمغم سمٜمك وإٓ قمٚمٞمف سمٜمك ؿمئ ًمف شمرضمح وم٢من صغم ىمد ريمٕم٦م يمؿ اعمّمكم ٟمز إذا

 346 ----------------------- اًمّمالة ذم اًمًجدات قمدد ذم دائاًم  يِمؽ ُمـ يٗمٕمؾ ُم٤مذا

 347 ----------------------- اًمًجقد أو اًمريمقع ذم اًمدقم٤مء ًمتٗمقي٧م ًمٚمًٝمق اًمًجقد

 347 ----------------------------- اًمًٝمق ؾمجقد شمرك سمتٕمٛمد اًمّمالة شمٌٓمؾ هؾ

 347 ---------------------- ؾم٤مهٞم٤مً  ٟمّمٗمٝم٤م أو ُمثٚمٝم٤م اًمّمالة إمم زاد ُمـ صالة شمٌٓمؾ هؾ

 348 ----------------- اًمًٝمق ؾمجقد يٚمزُمف هؾ اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  اًمتِمٝمد ي٘مرأ  أن ومٌدل ٟمز ُمـ

 348 -------- صالشمف؟ صح٦م ذم ذًمؽ ي١مصمر هؾ اًمّمالة ُمـ اًمتًٚمٞمؿ سمٕمد سمحريم٤مت اًم٤ًمهل أتك إذا

 349 ----------------------------- ىم٤مئام يًتتؿ أن ىمٌؾ إوؾمط اًمتِمٝمد شمذيمر ُمـ

 351 ------------------------------- سمٕمده؟ أم اًمًالم ىمٌؾ ًمٚمًٝمق يًجد ُمتك

 351 -------------------------------------- ًمٚمًٝمق؟ اعمّمكم يًجد ُمتك

 351 ----------------- سمٕمده أو اًمًالم ىمٌؾ يٙمقن أن سملم ومٞمف خمػم اعمّمكم ؾمٝمق ؾمجقد يمؾ

 353 --------------------------------------- اًمًٝمق ؾمجديت سملم اًمذيمر

 355 ---------------------------------------------- اًمتالوة ؾمجقد

 357 ---------------------------------- اًمٓمٝمـ٤مرة اًمتـالوة ًمًجدة ينمع هؾ

 357 ------------------------ اًمتالوة ًمًجقد اًم٘مٌٚم٦م واؾمت٘م٤ٌمل اًمٓمٝم٤مرة شمِمؽمط هؾ

 361 --------------------------------- اًمتالوة ًمًجقد اًمقوقء يِمؽمط هؾ

 362 ------------------------------- اًمّمالة ظم٤مرج اًمتالوة ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م

 363 ----------------------------------- اًم٘مرآن ذم اًمتالوة ؾمجقد ُمقاوع

 364 ---------------------------------------- اخلٓم٦ٌم ذم اًمتالوة ؾمجقد



 432   ومٝمرس اعمحتقي٤مت  اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين  

 365 ----------------------------------- اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اًمتالوة ؾمجقد

 366 --------------------------------------- اًمني٦م اًمتالوة ذم اًمًجقد

 368 ----------------------------------- اًمني٦م ذم ًمٚمتالوة اًمًجقد يمراه٦م

 369 --------------------------- اًمّمالة ذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم ُمنموقمٞم٦م قمدم

َتدل ومٝمؾ ورومع, ظمٗمض يمؾ ذم ُيَٙمؼمِّ  يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن َصحَّ  ًْ  ؾمجقد قمٜمد اًمتٙمٌػم قمغم احلدي٨م هبذا ُي

 370 ------------------------------------------- اًمّمالة؟ ذم اًمتالوة

 370 ----------------------------------------- اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم

 371 --------------------------------------- اًمتالوة؟ ًمًجدة يٙمؼمَّ  هؾ

 372 ---- اًمّمالة؟ ذم اًمتالوة ًمًجقد اًمتٙمٌػم قمغم سمف يًتدل هؾ ورومع ظمٗمض يمؾ ذم اًمتٙمٌػم طمدي٨م

 373 ----------------------------- اًمتالوة؟ ًمًجقد اًمتٙمٌػم ذم طمدي٨م صح هؾ

 374 -------------- شمٙمٌػم؟ سمدون يًجد أو اح٠مُمقم يٙمؼم هؾ اًمتالوة ؾمجدة ذم اإلُم٤مم يمؼم إذا

 375 --------------------------------------- شمًٚمٞمؿ اًمتالوة ًمًجقد هؾ

 375 ------------------------- ومًجدوا اح٠مُمقُمقن أُم٤م ريمع صمؿ ؾمجدة آي٦م اإلُم٤مم ىمرأ 

 377 ------------------------------------------- اًمِمٙمر ؾمجقد يمت٤مب

 379 ---------------------------------------- اًمِمٙمر ؾمجقد ُمنموقمٞم٦م

 379 ------------------------------------------ اًمِمٙمر ؾمجقد يمٞمٗمٞم٦م

د قمٜمد هلل ؿمٙمراً  ريمٕمتلم صالة هٜم٤مك هؾ  380 --------------- ٟم٘مٛم٦م؟ اٟمدوم٤مع أو شَمُنّ  ٟمٕمٛم٦م دمده

 381 --------------------------------------- اًمّمالة ذم اًمٜم٤ًمء أطمٙم٤مم ُمـ

 383 ------------------------------------------- اًمٌٞم٧م ذم اعمرأة صالة

 385 ------------------------- اعمًجد؟ ذم أم سمٞمتٝم٤م ذم شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة إومْمؾ هؾ

 385 -------------------- احلرم؟ ذم اًمّمالة ُمـ ظمػم هق هؾ ُمٙم٦م ذم سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأة صالة

 387 --------------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ًم٤مس

 389 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ًم٤ٌمس

 389 ---------------------- ىمّمػم؟ سمثقب أو ضمقارب, سمدون اًمّمالة ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 391 -------------------- اًمّمالة؟ ذم وفمٝمره اعمرأة ىمدم سم٤مـمـ فمٝمقر سملم ومرق هٜم٤مك هؾ

 397 ---------------------------------- اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م اعمرأة صالة طمٙمؿ

 398 --------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة ىمدم فمٝمقر

 398 -------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة رضمؾ شمٖمٓمٞم٦م

 398 ------------------------------------- اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م اعمرأة صالة

 399 ----------------------------------- اًمّمالة ذم ًمٚمٛمرأة اًم٘مدُملم يمِمػ

 399 ------------------------ ىمّمػم سمثقب أو ضمقارب سمدون اًمّمالة ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ



 433 اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمإلُم٤مم إًم٤ٌمين   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 401 ------------------------------------- اًم٘مدُملم ُمٙمِمقوم٦م اعمرأة صالة

 401 -------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة أىمدام فمٝمقر

 402 ----------------------- ىمّمػم سمثقب أو ضمقارب سمدون اًمّمالة ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 403 ------------------------ ؾمؽممه٤م؟ جي٥م اًمّمالة ذم قمقرة اعمرأة ىمدُمل شمٕمتؼم هؾ

 404 ------------------------------------ اًمْمٞمِّ٘م٦م اعمالسمس ذم اعمرأة صالة

 404 ---------------------------------- اًمنمقمل اًمٚم٤ٌمس شمٚمٌس ٓ ُمـ صالة

 405 ------------------------------------- مخ٤مر سمدون اعمرأة صالة طمٙمؿ

 407 -------------------------------------- اًمذراع سم٤مدي٦م اعمرأة صٚم٧م إذا

 409 ---------------------------------------------- ُمتٗمرىم٦م ُم٤ًمئؾ

 411 ----------------- قمذر دون ضم٤مًم٦ًم اًمًٞم٤مرة داظمؾ ومروٝم٤م شمّمكم أن ًمٚمٛمرأة يّمح هؾ

 411 ------------------------------------------- اًمٜم٤ًمء صالة يمٞمٗمٞم٦م

 414 ---- اًمّمالة ذم ىمدُمٞمٝم٤م شمٖمٓمٞم٦م وطمٙمؿ وشم٘مٞمؿ, اعمرأة شم١مذن وهؾ سم٤مًمت٠مُملم؟ صقُت٤م اعمرأة رومع طمٙمؿ

 417 ----- ضم٤مًم٦ًم؟ وهل شمّمكم أن اإلضمٝم٤مض ظم٤موم٧م إن إومم اًمِمٝمقر ذم احل٤مُمؾ ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ

 417 ----------------------- اًمّمالة ذم اعمرأة يدي سملم اعمرأة وُمرور ؾُمؽْمة اعمرأة اخت٤مذ

 418 ---------------------------- صالُت٤م؟ ي٘مٓمع هؾ اعمرأة يدي سملم اعمرأة ُمرور

 419 -------------------------------------- اعمرأة صالة شم٘مٓمع اعمرأة هؾ

 419 ------------------------------------------------- ُمٜمف سم٤مب

 421 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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